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Rekonštrukcia kostola sv. Anny a Joachima –
POKRAČUJEME !

Ukončenie 1. etapy obnovy kostola Sv. Joachima a Anny, ktoré bolo v júnovom príspevku do

časopisu Mariannum odhadované až po odpustovej slávnosti, sa vďaka Bohu podarilo skôr. A
to aj vrátane demontáže lešenia, takže, kto bol na júlovej slávnosti v parku, mohol si
obnovenú vežu pozrieť. 
Tesne pred touto udalosťou bola schválená dotácia Prešovského samosprávneho kraja vo
výške 40 906,52 eur formou refundácie. Aj keď to teda znamená najprv investovanie vlastných
prostriedkov, táto situácia nás samozrejme posmelila k realizácii druhej etapy rekonštrukcie
strechy a fasády nášho starého kostola, ktorou je výmena strešnej krytiny resp. strešného
plášťa nad loďou aj svätyňou a realizácia omietok tejto časti. Keďže spomínaná dotácia sa
viaže aj na termín realizácie, teda do 30. 10. 2020, prosíme o vašu modlitbovú i finančnú
posilu. 

Ďakujeme.
(za FER pripravil Ing. arch. Marek Záhorák)
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1. čítanie: Sir 27, 33 – 28, 9
Ž: 103, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
Refrén: Milostivý a milosrdný je Pán.
2. čítanie: Rim 14, 7-9
Evanjelium: Mt 18, 21-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Niekedy zažijeme nejakú nepríjemnosť a človek veľkoryso prehliadne zlyhanie toho
druhého. Sú ale chvíle, keď nám ublíži niekto, od koho to veľmi bolí, napríklad naši blízki.
Podobenstvo z evanjelia je nadsadené, extrémne. Ježiš ale vie, prečo takým expresívnym
prirovnaním popisuje odpustenie. Je naša bolesť porovnateľná s tým, čo prežíva Stvoriteľ
voči nám, keď vidí naše správanie? A predsa odpúšťa! Odpustenie nie je ľahké, ale je
dôležitým prvkom v udržovaní medziľudských vzťahov. Istotne sú ľudia, ktorí zneužívajú
milosrdenstvo iných. S takými je potrebné jednať prísne. Avšak odpustenie je kľúčom k
životu s druhými a k ceste do Božieho kráľovstva. Preto je súčasťou modlitby Pána i
základom kresťanskej askézy.

(podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Je mi trochu do smiechu, lebo všetci sa tu

vyhrievame ako plazy, aby sa nám zvýšila
telesná teplota,  mohli by sme sa vyzliecť z
návlekov a búnd. Kým budeme raňajkovať a
vyhrievať sa na slniečku, krátka bilancia –
prešli sme 37,67 km s priemernou
rýchlosťou 27,4 km/hod. a s čistým časom 1
hod. 22 min. a 31 sek. Teplota už stúpla na
14,6°C. 
Po raňajkách o 8:50 odchádzame. Cesta
nám pokračuje dedinami Čoltovo,
Bohúňovo, obchvatom okolo mesta
Plešivec a Rožňava. 9:55 prichádzame do

Krásnohorského Podhradia. Krátka
prestávka na vykopanie nôh a doplnenie
tekutín. Stojíme na autobusovej zástavke a
hrad Krásna Hôrka máme ako na dlani. 
Aj dnes tam pokračujú práce. Obrovským
vysokým žeriavom sa dokončuje strecha. Tá
je už skoro všade nová. 
Prečo sa robia také rozsiahle rekonštrukčné
práce? To asi každý z vás vie. Ale
spomeniem iba okrajovo. Bolo to 10. marca
2012 popoludní. Strecha najkrajšieho
stredovekého hradu zo 14. storočia ľahla
popolom. Požiar vypukol okolo trištvrte na
jednu a napriek enormnej snahe sa
hasičom strechy pokryté dreveným šindľom
nepodarilo zachrániť. Zhoreli všetky
strechy, vrátane interiéru horného
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gotického hradu. Príčina požiaru - fajčenie
maloletých chlapcov z neďalekej nelegálnej
osady. Vinníci sú známi, ale dodnes nebol
nikto vzatý na zodpovednosť. 

„Dlho som ani nevedel, kto to urobil.
Zakázal som ľuďom, aby mi to povedali.
Dozvedel som sa to až po troch rokoch,“
tvrdí starosta Bollo. „Viem len, že
potrestaný nebol nikto. Ani oni, pretože
boli maloletí, ani ich zákonní zástupcovia,“
poznamenáva. 
(https://dennikn.sk/389792/minule-volby-
zhorela-krasna-horka-ju-uz-opravia/).

Aktuálna bilancia: prešli sme už 65,243 km
s priemernou rýchlosťou 26,9 km/hod. s
čistým časom na bicykli 2 hodiny, 25 minút,
22 sekúnd. Teplota nám konečne stúpla na
21°C. Po krátkej prestávke o 10:10
odchádzame. Spoločne všetci opúšťame
Krásnohorské Podhradie. Cesta po odbočku
na hrad Krásna Hôrka je krásna rovná
asfaltka. Potom začínajú trampoty. Čím
stúpame vyššie, cesta je stále horšia a
horšia. Neveril som, že na Slovensku ešte
máme také cesty. Svojím povrchom sú
totožné s tými, s ktorými sme sa stretávali
na začiatku našej cyklopúte po Maďarsku.
Stúpanie a rozbitá cesta nás postupne
rozdeľujú. Na chvoste, alebo na konci
pelotónu sme ostali už iba dvaja. Rado a ja.
Ale poviem vám, príroda je tu nádherná.
Kochám sa každým pohľadom. Stúpame
stále vyššie. Pomedzi stromy sa nám z času
na čas poskytne nádherný pohľad do
údolia. Listnaté stromy sa striedajú s
ihličnatými. Na vrchole sú už iba ihličňany.
Stoja tú majestátne ako strážcovia tohto,
skoro nedotknutého miesta. Po  desiatich
kilometroch cesty iba hore kopcom
prichádzame na vrchol. 
Uhornianske sedlo. Nadmorská výška 999

metrov. Stačí iba poriadne vyskočiť, aby
sme prekonali 1000 metrov. Neviem prečo,
ale mám tu taký zvláštny pocit. Neviem to
opísať. Radosť, šťastie, pokoj,
zadosťučinenie. Neviem. Možno je to tým
čistým vzduchom a vyšším percentom
kyslíku v ovzduší. Ale je to dobrý pocit.
Odtiaľ už len dole kopcom. To, čo za chvíľu
uzreli moje oči, vidím prvýkrát vo svojom
živote. Musel som zastaviť a zvečniť tento
okamih svojim fotoaparátom. Počas troch
kilometroch nás čaká klesanie 18%.
Neviem, či si to viete predstaviť, ale
vysvetlím vám to v skratke. Každých
prejdených 100 metrov cesta klesne o 18
metrov nadmorskej výšky. Ruky na brzdách
som mal skoro stále  a maximálne, ako sa to
dalo, som tlačil váhu tela dozadu na
sedadlo, aby som sa neprevrátil dopredu.
Jedna prudká serpentína strieda druhú a
tam, celkom dole na konci tých serpentín je
dnes už malé mestečko, vlastne už iba
obec, Smolník. Tu teraz smeruje naša cesta. 
Prechádzame ešte dedinou Úhorná. Za ňou
nás po pravej strane sprevádza vodná nádrž
s tým istým názvom, na konci ktorej je v
krásnom prostredí s výhľadom na vodu
postavená Reštaurácia u Vodnára.
Spomeniem iba, že táto umelá hrádza bola
postavená už v roku 1768 za účelom
zachytávať dažďovú vodu a zabraňovať tak
povodniam. Keď si predstavím, ako sa dole
tým strmým kopcom valí voda – myslím, že
brala všetko so sebou. Túto vodu využívali
aj na banské účely. Ešte stále dole kopcom
prichádzame do centra, na námestie tohto
malebného malého mestečka Smolník.
Krásne historické centrum by im mohlo
závidieť nejedno mesto. Napr. aj Vranov
nad Topľou. Toto je síce trochu členené
terénom, ale aj tak. Pred nami, po našej
pravici sa nachádza budova U čierneho
orla, kde sa nachádza reštaurácia Alžbetin
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Modlitba za mŕtvych

Bože večného života, 

pred tebou mŕtvi nezomierajú.
Zomreli do tvojej slávy a lásky.
Otvor srdcia všetkých umierajúcich, aby
nehľadeli na svoje chyby a slabosti, ale aby
videli tvoju lásku, do ktorej môžu zahaliť
všetko to, čím sú.
Daj, nech je tvoja láska silnejšia ako
sebaodsúdenie a sebapodceňovanie, aby sa
nechali objať tvojou láskou.

Dobrotivý Bože,
zosnulá(ý) mi veľmi chýba.
Cítim sa tak sám.
Stoj pri mne v mojom smútku a daj nech

nanovo pocítim blízkosť zomrelej(ého),
ktorá mi vždy tak pomáhala.
Ďakujem ti, že si mi daroval tohto človeka a
mohol som s ním prežívať toľké veci.

Daj, nech mŕtvi zhliadnu tvoju slávu a v tebe
nájdu večný pokoj.
Daj, nech aj ja pochopím, že ona (on) je
stále so mnou v živote aj v smrti.
Chcem na jej (jeho) smrť odpovedať svojím
životom a smrťou, aby som na tomto svete
po sebe niečo zanechal a stal sa
požehnaním pre druhých ľudí.

Požehnával si zosnulú (ého) počas jej (jeho)
života.
Prostredníctvom nej (neho) si požehnával aj
mňa.
Daj teda, nech je aj v smrti požehnaním pre
mňa
a pre mnohých iných, ktorí s ňou (ním) boli
spojení.
Amen.

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

Modlitby

dom. Je to dvojpodlažná klasicistická stavba
kultúrneho domu na pôdoryse obdĺžnika s
valbovou strechou z rokov 1828-1829.
Predtým tu bola divadelná sála s javiskom a
kasíno. Fasáde dominuje stredný rizalit s
polkruhovo ukončenými oknami so
šambránami a klenákmi. My teraz ideme do
práve spomínanej reštaurácie. Bicykle si
ukladáme do zastrešeného altánku, ktorý je
rovno pri vchode. Na obed si vyberáme to,
čo majú v obedovom menu. Šošovicovú
polievku a kuracie mäso v omáčke s
cestovinou. 

Kým nás obslúžia a my budeme
konzumovať, krátka bilancia dnešného dňa.
Čas príchodu 11:40. Doteraz sme prešli
85,24 km s priemernou rýchlosťou 22,5
km/hod. a s čistým časom  na bicykli 3
hodiny 47 minút. Vzhľadom na miesto, kde
sme, a tmavé mraky dookola nás, teplota
klesla na 17,9°C. Neprešlo ani sedem
minút, odkedy sme sem dorazili, a už sa
spustil dážď. My už sme „Chvála Bohu“ pod
strechou a za oknom reštaurácie. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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jubilujúci spolok

Spolok svätého Vojtecha založil 14.

septemba 1870 v Trnave kňaz Andrej
Radlinský. V tomto roku 2020 si teda
pripomíname 150. výročie od jeho vzniku.
Spolok aj vo veľmi náročných historických
obdobiach šíril kresťanskú vieru, kultúru a
národné povedomie, rozvíjal náš jazyk. 

Táto výnimočná doba ktorú prežívame,
nám umožňuje tráviť viac vzniknutý časový
priestor možno aj s knihou, dobrou knihou,
náboženskou knihou. Tieto nám zvyčajne
poskytuje vydavateľstvo spolku Svätého
Vojtecha, ktorého sme mnohí členovia a v
predajniach máme aj príležitostné zľavy.
Žiaci a študenti obnovili štúdium a siahajú
po učebniciach, ktoré mali v minulosti dlhú
a ťažkú cestu zrodu. Horliví, aktívni členovia
Spolku aj veriaci vo farnostiach, roznášali v
nošiach na chrbte aj za zlého počasia knihy
a učebnice po dedinách a farnostiach.
Spolok svätého Vojtecha založil jazykovedec
Andrej Radlinský s cieľom šíriť vzdelanosť,
prehlbovať náboženský život a oživovať

myšlienku národného povedomia Slovákov.
Hneď po svojom vzniku SSV prevzal
vydávanie týždenníka Katolícke noviny
(založené v roku 1849), vydával knihy a
školské učebnice, čím sa usiloval
podporovať vzdelanosť širokých vrstiev
obyvateľstva. Hoci v roku 1953 musela byť
takmer štvrť miliónová členská základňa
zrušená, v roku 1990 bolo členstvo
obnovené a do jeho radov sa  zapojili
desaťtisíce ľudí.

V súčasnosti patrí SSV k najväčším
katolíckym vydavateľom na Slovensku. Z
poverenia Konferencie biskupov Slovenska
(KBS) vydáva liturgické knihy, oficiálne
dokumenty Katolíckej cirkvi, Bibliu a
vydanie Jednotného katolíckeho spevníka,
ktorý patrí medzi najdôležitejšie publikácie
SSV.
Spolok momentálne združuje členov nielen
na Slovensku a v iných krajinách Európy, ale
aj v Kanade a Spojených štátoch
amerických.

Zdroj: Internet – www teraz. Sk -všetko o deklarácií                                                        
(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 
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V kultúrnom centre kresťanov Fuga v
Košiciach bude talkshow iTy iJa

Košice 8. septembra (TK KBS) "iTY iJA" - je

názov nového podujatia, ktoré sa uskutoční
v kultúrnom centre kresťanov FUGA v
Košiciach. Každý mesiac bude jeden
nedeľný večer patriť rozhovorom o živote,
viere, svete a všetkom, čo s tým súvisí. 
"Nová talkshow iTy iJa  - iný vesmír [aj ty; aj
ja] je miestom, kde sa duchovní lídri
rôznych cirkví a náboženstiev stretnú v
dialógu s Jayom Hudáčkom na témy, ktoré
riešime všetci -  aj ty, aj ja. Každého z hostí
bude sprevádzať špičková kapela z
rovnakého prostredia. Cieľom je nazrieť do
„iného vesmíru“ našich hostí a ukázať ich
rôzne cesty k nášmu Stvoriteľovi," avizujú
organizátori. Bližšie informácie je možné
nájsť na stránke www.fuga.sk
V prvej sérii potvrdili účasť títo hostia a
muzikanti:
- 20.9.2020  o 18,00 – iTY iJA – iný vesmír
ANTONA FABIANA
hudba: ZUZKA EPERJEŠIOVÁ a POETICA
MUSICA
Rímskokatolícka cirkev
- 25.10.2020 o 18,00 – iTY iJA – iný vesmír
BOHDANA HROBOŇA
hudba: kapela TIMOTHY
Evanjelická cirkev augsburského vyznania
- 22.11.2020 o 18,00 – iTY iJA – iný vesmír
CYRILA VASIĽA
hudba: PETER MILENKY BAND
Gréckokatolícka cirkev
- 13.12.2020 o 18,00 – iTY iJA – iný vesmír
MIROSLAVA TÓTHA

hudba: kapela TRETÍ DEŇ
Apoštolská cirkev

Pápež: Právo na školské vzdelávanie
nesmú zotrieť vojnové konflikty

Vatikán 9. septembra (RV) Školské

vzdelávanie je právom, ktoré nesmú
odsunúť bokom ani vojnové konflikty.
Školské budovy neslobodno premieňať na
vojenské objekty. Pápež František na to
upozornil pri generálnej audiencii v stredu
9. septembra v súvislosti s Medzinárodným
dňom na ochranu vzdelávania pred útokmi
v kontexte ozbrojených konfliktov,
vyhláseným zo strany OSN.
Svätý Otec vyzval veriacich k modlitbe za
žiakov a študentov, ktorí nesú následky
výpadkov vzdelávania v dôsledku vojen.
Medzinárodné spoločenstvo povzbudil k
vynaloženiu úsilia na ochranu školských
budov týmito slovami: „Dnes sa slávi prvý
Medzinárodný deň na ochranu vzdelávania
pred útokmi v kontexte ozbrojených
konfliktov. Pozývam k modlitbe za žiakov a
študentov, ktorí sú tak závažným spôsobom
pozbavení práva na vzdelávanie, v dôsledku
vojen a terorizmu. Povzbudzujem
medzinárodné spoločenstvo k vynaloženiu
úsilia, aby sa rešpektovali budovy, ktoré by
mali mladých študentov chrániť. Nech
nezlyhá úsilie zaručiť im bezpečné priestory
na vzdelávanie a výchovu, predovšetkým v
situáciách humanitárnych kríz.“

Zdroj: www.tkkbs.sk  
(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.9. - 26.9. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Helena Brehovská.
Prihlášky na 1. sväté prijímanie odovzdajte, prosím, do budúcej nedele, 20. septembra
(prípadne kontaktujte na čísle: 0908 047 220).
Úmysly pútnikov: Do takto označenej zásuvky v skrini pri hlavnom vchode kostola môžete
vhadzovať vaše úmysly, na ktoré bude obetovaná sv. omša na „Fatimskú trinástku“, teda pri
pútnickej omši 13. každý mesiac od mája do októbra.
2%: Ešte stále môžete venovať 2 % z vašich daní pre naše združenie Pro Nobis. Formulár je k
dispozícii na stiahnutie z našej webovej stránky a vytlačený pri východe z kostola.
Jesenné kántrové dni sú v nasledujúcom týždni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je
iba jeden deň (v našom kostole piatok). Obsahom je poďakovanie za úrodu. Počas týždňa
môžete priniesť vzorky úrody, za ktorú budeme v piatkovej omši ďakovať. Plodiny prinášajte
do pastoračného centra na prízemí. 
Zbierka „Boží hrob“ bude dodatočne kvôli koronavírusu v utorok 15.9., na slávnosť
Sedembolestnej Panny Márie. Získané prostriedky budú použité na udržiavanie Baziliky
Božieho hrobu v Jeruzaleme a ďalších posvätných miest vo Svätej zemi, ktoré v tomto čase
tiež trpia nedostatkom návštevníkov a teda aj príjmov. Pán Boh zaplať.
Naša farská zbierka „3. nedeľa v mesiaci“ bude v nedeľu 20.9. venovaná na starý kostol. 
Spevácke zbory až do odvolania nemajú nácviky. 
Rozpis lektorov:
Sedembolestná Panna Mária: 08.00 hod. – rod. Gazdová; 10.00 hod. – rod. Kľučárová; 
25. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – rod. Jenčová; 10.00 hod. – P. Tóth, R. čelková.

oHLÁŠKY:
1. Milan FEDORIŠÍN, syn Milana a Márie rod. Mihalčovej, bývajúci vo Vranove nad Topľou, a
Mgr. Martina SOTÁKOVÁ, dcéra Alfonza a Márie rod. Feníkovej, bývajúca vo Vranove nad
Topľou, ohlasujú sa 2. krát.

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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„Milosť je lepšia než pomsta.“ (Epiktetos)

PPoNDELoKoNDELoK 14.09.202014.09.2020
Povýšenie Svätého kríža (sviatok)

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Zuzana a Michal

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRoKToRoK 15.09.202015.09.2020
Sedembolestnej Panny Márie,
patrónky Slovenska (slávnosť)  

Sv. omša: 800 + Agnesa Paľková

Sv. omša: 1000 ZBP rod. Stašková

SS TREDATREDA 16.09.202016.09.2020
Sv. Kornélia, pápeža, a Cypriána,

biskupa, mučeníkov (spomienka)   

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 ZBP Mária, Ján, Marián 
(detská) a Gabriela 

ŠŠ TVRToKTVRToK 17.09.202017.09.2020 Poklona Olt. sv.: 1730

Sv. omša: 1830 + Jozef Jenčko (1. výročie)  

PP IAToKIAToK 18.09.202018.09.2020
Kántry 

Spoveď: 1800

Sv. omša: 1830 + Alena
(mládežnícka)  

SS oBoTAoBoTA 19.09.202019.09.2020

Večerná sv. omša z nasledujúcej
nedele

Modl. večeradlo: 1730

Sv. omša: 1830 ZBP Mária (40 r.) s rodinou               

NN EDEľAEDEľA 20.09.202020.09.2020

25. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 ZBP Jozef a Mária 
(50 rokov manželstva)

Sv. omša: 1000 ZBP Maroš s rodinou

Sv. ruženec: 1430


