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Rok Božieho Slova slávime od Prvej adventnej nedele do sviatku sv. Hieronyma (30.

septembra 2020). Biskupi Slovenska pozvali k jeho sláveniu v pastierskom liste, ktorý sa čítal
v kostoloch vlani na začiatku Adventu: „Drahí bratia a sestry, na Rok Božieho slova
nenavrhujeme nijaké mimoriadne aktivity. Len vám naliehavo odporúčame to, čo by malo byť
pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný
sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. Disponujme seba aj naše deti,
aby nás Božie slovo osobne oslovilo. Aby sme sa rozhodli uskutočňovať ho vo všetkých
oblastiach nášho života. Aby sme budovu nášho osobného, rodinného i spoločenského života
stavali na tom najpevnejšom základe – Ježišovi Kristovi. Tak určite odoláme akýmkoľvek
ničivým životným náporom (porov. Mt 7, 24-25).“

(Pastiersky list KBS na Prvú adventnú nedeľu 2019; www.kbs.sk, pripravil Marcel Stanko)
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1. čítanie: Ez 18, 25-28
Ž: 25, 4-5. 6-7. 8-9
Refrén: Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie.
2. čítanie: Flp 2, 1-11 alebo kratšie  Flp 2, 1-5
Evanjelium: Mt 21, 28-32

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Je zaujímavé počuť Ježišovo podobenstvo v bežných okolnostiach nášho všedného života a
porovnávať, nakoľko sa i my stávame ľuďmi, ktorí niečo iné hovoria a iné robia. Avšak iný
význam nadobúda rovnaká pasáž v kontexte vyhrotenej situácie tesne pred veľkonočnými
sviatkami a zatknutím Ježiša veľkňazmi. Tu už nie je čas na úvahy a výzvy. Sú to posledné
chvíle Kristovho života a posledné možnosti pre veľkňazov, aby porozumeli. Ale aj my sa
môžeme pýtať, nakoľko je naše kresťanstvo odpoveďou na Ježišove slová a nakoľko len
formalizovaným rituálom. Ježiš nič nevyčíta nikomu, kto hľadá pravdu, vieru, nasmerovanie
života, aj keď pri tom blúdi. Veď predchádzajúce miesta evanjelia svedčia o jeho snahe
otvoriť oči tým, ktorí túžia vidieť. Reč je o neochote niečo meniť. Práve obsah slova
„chcem“ je najdôležitejším pojmom dnešného evanjelia. Skutočné „chcem“ znamená
konať.  (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

Tour de Hungary
Deň „PIATY“

Nad Smolníkom je priechodná

Tereziánska štôlňa, majstrovské dielo
baníkov. Keď v roku 1768 postavili pri meste
vodnú nádrž Úhorná, do ktorej priviedli
okolité potoky, nastal problém. Z nádrže sa
odvádzala voda na pohon banských strojov
a parné píly v doline časom nemali dostatok
vody. Vyriešili to ako baníci a štôlňou popod
horu sa rozhodli napojiť na potok vo
vedľajšej doline. Plán bol odvážny. Sekali
ručne a z oboch strán naraz. Podarilo sa –
baníci sa stretli, len museli mierne
skorigovať výšku. V mieste kontaktu má

preto štôlňa až šesť metrov.
Dvojkilometrový tunel dokončili po 26
rokoch. V minulosti ho bežne využívali
obyvatelia Smolníka a okolia, keď si chceli
skrátiť cestu do Nižných Hrablov alebo
Švedlára; dnes v ňom žijú vzácne netopiere
i salamandry.
V roku 1923 založil v Smolníku vojnový
invalid Rudolf Szabó stále kino s nemým
filmom. Dostalo meno Apollo. Kino sídlilo v
dome kultúry Alžbeta v divadelnej sále. Po
druhej svetovej vojne bolo znárodnené a
premenované na Varšava. V roku 1985 ho
zrušili.
Smolník mal vyšší podiel obyvateľov
nemeckej národnosti, preto po nástupe
Adolfa Hitlera v Nemecku využili situáciu v
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Smolníku fašistické sily, ktoré rozbili
jednotu obyvateľstva.
Po havárii v Černobyli sem presťahovali asi
sto Ukrajincov, ktorí si s pomocou domácich
postavili aj pravoslávny chrám.
Baníctvo v Smolníku definitívne skončilo v
roku 1989. Už dlho predtým bolo odsúdené
na zánik – ťažil sa len lacný pyrit, či stratová
medená ruda. Históriu dnes pripomína už
len banský vozík s poslednou tonou rudy na
námestí a množstvo štôlní, často priamo vo
dvoroch domov.
V súčasnosti predstavuje veľký potenciál
predovšetkým cestovný ruch - turistika, v
zime lyžovanie. Dokonca sa tam v lete robí
aj Smolnícky MTB maratón. Malý smolnícky
okruh  meria 20 km a veľký 43 km.
Prevýšenie je viac ako 1500 metrov.
Konečne prestalo pršať. Vyrážame. Čas
13:43. Prechádzame okolo starých
historických meštianskych domov, ktoré za
chvíľu striedajú domy z mladších storočí.
Okolo novopostaveného pravoslávneho
chrámu Záštity Presvätej Bohorodičky
opúšťame toto mesto. 
Cesta smerom na Košice je dobrá. Pekný
hladký asfalt. Síce samé serpentíny a v kuse
stúpanie, ale dá sa. Približne po dvoch
kilometroch cesty od Smolníka
prichádzame k malému kostolíku - kaplnke
Panny Márie, okolo ktorej teraz stojí
lešenie. Predpokladám, že v čase, kedy tu
žilo viac ako 10 000 obyvateľov, bolo v okolí
tejto kaplnky kopu rodinných domov. Dnes,
iba vysoká tráva. 
Za chvíľu trávu vystriedali stromy. Ďalej
pokračujeme lesom. Na vrchole tejto cesty,
na Štóskom sedle v nadmorskej výške 798
metrov, kde nič nie je – v strede lesa  je
kaplnka Navštívenia Panny Márie, ktorá je
oveľa väčšia ako náš kostol sv. Joachyma a
Anny. Dnes slúži iba ako múzeum pre
turistov. Aj tento kostol bol určite vždy plný

v čase rozkvetu baníctva v tomto kraji.
Okrem už spomínaného ničoho, je tu
hranica medzi okresmi Gelnica a Košice
vidiek. Odtiaľ už ideme dole kopcom. Čaká
nás skoro 5 kilometrový zjazd až do dediny
Štós. Po krásnom hladkom asfalte sme za
pár minút dole. 
O 14:20 sme už všetci dole v strede dediny.
Robíme si krátku prestávku. Čakáme ešte
na sprievodné vozidlo. Skoro všetci sa
vyzliekame a dávame si dole vetrovky a
návleky. Teplota nám stúpla na 20°C. Za
sebou už máme 98,61 km s čistým časom
na bicykli 4 hod. 22 min. a priemernou
rýchlosťou 22,5 km/hod. Prišli si nás obzrieť
malí cigáni. Keď Janík vidí ich mäkké duše
na bicykloch, berie so sprievodného bicykla
pumpu a dohusťuje im pneumatiky. O
14:35 odchádzame a malí cigáni nás
vyprevádzajú, kým nám stačia rýchlosťou.
Ďalej pokračujeme sami. Ideme ďalej dole
kopcom po dobrom asfalte. Prechádzame
Medzevom, Jasovom, Rudníkom,
Hodkovcami, až prichádzame do obce Malá
Ida. Tu pri kostole v strede dediny
odbočujeme doľava, do súkromného
remeselného pivovaru s názvom Herren-
wald.
Ponúkajú tu rôzne pivá so svojou vlastnou
receptúrou. V ponuke majú pivá s obsahom
alkoholu od 10° až do 13° a s rôznou
príchuťou. Ja som ešte stále za klasiku. Keď
pivo, tak pivo. A žiadne príchute. Kým nás
obslúžia, krátka bilancia. Čas príchodu je
15:40. Dnes už máme za sebou 131,6 km s
čistým časom 5 hod. a 25 min. Teplota nám
s klesajúcou nadmorskou výškou stúpa. Je
21°C. Teraz sme 33 kilometrov od Štósu
prešli za hodinu a päť minút. Aj rýchlosť sa
nám postupne zvyšuje. 
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Starší bratia vo
viere - Židia

Na liturgickú spomienku sv. Hieronyma

30. septembra 2020, ukončíme Rok Božieho
slova, ktorý práve pred rokom vyhlásil pápež
František.
Prvým podnetom k jeho vyhláseniu bolo
tisíc šesťsto rokov od smrti svätého
Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život
prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči
ľudu-do latinčiny. Svojím prekladom chcel

sprístupniť Božie slovo všetkým ľuďom.
Preto sa jeho preklad nazýva Vulgáta – čiže
„všeobecne rozšírený.“
Druhým podnetom venovať zvýšenú
pozornosť Božiemu slovu je päťdesiate
výročie Katolíckej biblickej federácie.
Biblická federácia vznikla z iniciatívy pápeža
Pavla VI. v roku 1969. V súčasnosti má viac
ako 300 riadnych členov (a takmer 100
pridružených členov) zo 127 krajín celého
sveta. Riadnym členom vo federácií je aj
Slovensko, a to cez Katolícke biblické dielo.
Jeho poslaním je šírenie Svätého písme.
Prezident federácie, filipínsky kardinál Luis

víkendová oáza pre bezdetné páry 

Jedna sa o trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu

skúseností, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.

Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:
Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.
Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve.
manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)

Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý
film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.
Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23.
(večer) do 25. októbra 2020 (obed).
Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €. (Možnosť uplatniť si aj rekreačný
poukaz).
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte nás: vikend.manzelia@gmail.com

Tešíme sa na Vás,
o. Dušan Škurla, Úrad pre apoštolát ochrany života

Ľudmila Dydňanská, Plodar, o.z. a tím Víkendovej oázy
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Antonio Gokim Tagle navrhol, aby sa od
Prvej adventnej nedele roku 2019 do
sviatku sv. Hieronyma – 30.septembra 2020
v jednotlivých krajinách slávil Rok Božieho
slova a Konferencia biskupov Slovenska
tento návrh prijala.
Tretím a zároveň najsilnejším podnetom
venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu,
je apoštolský list Svätého Otca Františka
„Aperuit illis“- „Otvoril im myseľ, aby
porozumeli Písmu“ (Lk 24,45). V tomto liste
pápež vysvetľuje veľký životný význam
Božieho slova a povzbudzuje nás. Podobne
ako na cestách radi a s úžitkom používame
pomoc navigačných systémov, aby sme
ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme
mali mať záujem a venovať sa aj tomu
najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým
je milujúci a vševediaci Boh. On hovoril od
počiatku ľuďom rozličným spôsobom, v
plnosti času prehovoril k nám cez svojho
Syna (porov. Hebr 1, 1-2). A tak sa v tomto
období spájajú tri podnety, ktoré nás
pobádajú venovať zvýšenú pozornosť
Božiemu slovu.
V dnešnej dobe, keď aj v tých silne
kresťanských národoch a krajinách začína
profánnosť potláčať duchovný rozmer
nedele, môžu nám byť naši starší bratia vo
viere – Židia, príkladom, ako oni
zachovávali – zachovávajú sobotu.
Napomínajú ich k tomu viaceré biblické
texty: Genezis 2,2-3, Deutoronómium 5,15,
ba dokonca Exodus 31,13-17 uvaľuje trest
smrti na toho, kto poruší sobotný pokoj:
„Povedz Izraelitom: Zachovávajte moju
sobotu! Veď ona je znamením medzi mnou

a vami z pokolenia na pokolenie, aby sa
poznalo, že ja som Pán, ktorý vás
posväcuje! Zachovávajte moju sobotu, nech
vám je svätá! Kto ju znesvätí, musí zomrieť.
Kto by v ten deň pracoval, bude vyhubený
spomedzi svojho ľudu! Šesť dní budete
pracovať, v siedmy je však Pánova svätá
sobota, deň odpočinku. Každý, kto bude v
sobotu pracovať, musí zomrieť! Nech
Izraeliti zachovávajú zachovajú sobotu a
nech ju svätia z pokolenia na pokolenie ako
večnú povinnosť zmluvy. Nech je ona na
večné znamenie medzi mnou a Izraelitmi,
lebo za šesť dní Pán stvoril nebo a zem, v
siedmy deň však odpočíval a oddychoval!“
V situácií prenikajúcej gréckej kultúry bolo
zachovávanie soboty znakom vernosti
Pánovým prikázaniam. Začiatok slávenia
soboty je sprevádzaný liturgiou v rámci
slávnostnej večere v piatok večer po západe
slnka, keď sa na oblohe objavia prvé
hviezdy. Na jej začiatku je kiduš, čiže
modlitba požehnania chleba a vína, keď
otec rodiny chváli Boha za dar soboty a
vyvolenie izraelského národa. Privilégiom
matky je zapáliť sviečky na svietniku. Je to
symbolický úkon, ktorým sa pripomína prvý
deň stvorenia ako aj Evin hriech, ktorým
zhasla svetlo Adama. Zároveň je to
upozornenie na veľkosť matky, ktorá je
povolaná odovzdávať život. Záver slávenia
soboty sa koná v sobotu večer s nádejou na
jej opätovné slávenie.

Zdroj: Pastiersky list: BÚ Košice –r.2019,Trstenský
František: Svet nového zákona                                                   

(spracovala Jozefína Gajdovčíková) 



st
ra

n
a 

6

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev
detí si pripomína 30 rokov

Bratislava 23. septembra (TK KBS) eRko –

Hnutie kresťanských spoločenstiev detí si v
tomto roku pripomína 30. výročie svojho
založenia. Stanovy hnutia boli prijaté 22.
septembra 1990 a 3. októbra 1990 boli
zaregistrované na Ministerstve vnútra SR.
Tento dátum sa považuje za oficiálny vznik
eRka. Začiatky práce s deťmi však siahajú až
do roku 1973. 
Pri príležitosti jubilea eRko spustilo aj
samostatný web www.erko.sk/30rokov na
ktorom môžu eRkári, sympatizanti eRka, ale
i rôzni záujemcovia viac spoznať históriu
hnutia. Na webe je možné nájsť nulté
výtlačky metodicko-formačného časopisu
LUSK i detského časopisu Rebrík, rôzne
výzvy ako (o)sláviť 30 rokov eRka na
regionálnej úrovni aj vyjadrenia eRkárov
ako im eRko zmenilo život. 
Oslava 30. narodeninán eRka bude
prebiehať po celý školský rok. „Pribudnú aj
ďalšie video-medailóny so zakladateľmi
hnutia. Sme hnutím spoločenstiev a v
jubilejnom roku chceme, aby všetci ľudia
znovu uverili v silu spoločenstva.
Uvedomujeme si, že je naliehavou úlohou
učiť dnešné deti vytvárať komunity zdravé a
chutné ako med. Preto žijeme v tomto
školskom roku ročnú tému Stvorení pre
MY“, dodáva koordinátor aktivít k 30 rokom
eRka Andrej Gejdoš. 
Okrem základného programu eRka, čo je
stretávanie sa v malých spoločenstvách
eRko tiež spolupracuje na tvorbe časopisu

Rebrík a organizuje Dobrú novinu.
Základom činnosti hnutia je pravidelná
mimoškolská práca s deťmi v malých
spoločenstvách – stretkách. Program eRka
zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.
Združuje viac ako 6 500 členov. eRko bolo
zaregistrované ako občianske združenie v
roku 1990.

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať
svedectvá o Juklovi a Krčmérym

Bratislava 22. septembra (TK KBS)

Spoločenstvo Fatima začalo zbierať
svedectvá "svätosti života" Vladimíra Jukla
a Silvestra Krčméryho. Informovalo o tom
Rádio LUMEN. Ide o popredné osobností
„tajnej“ cirkvi na Slovensku. Stáli pri zrode
tohto sekulárneho inštitútu a organizovaní
stoviek evanjelizačných spoločenstiev tzv.
krúžkov.  
"Ich cieľom bolo organizovať malé
spoločenstvá, povzbudzovať mladých k
nádeji, aby sa nebáli horlivo a primeraným
spôsobom šíriť Evanjelium," povedal Eugen
Valovič, člen Spoločenstva Fatima, ktoré
svedectvá začalo zbierať. Tí, ktorí nejaké
majú, sa mu môžu ozvať na email
eugen.valovic@gmail.com. 
Pokračoval, že po úmrtí "dvoch velikánov"
sa veľa ľudí ozvalo, aby na tieto "osobnosti
z minulosti nezabudli". "Je to beh na dlhé
trate," odpovedal na to, či sa neuvažuje o
nejakom procese blahorečenia. "Začíname
robiť drobné kroky. Život ukáže, či niečo
bude v budúcnosti. My ich za kandidátov
považujeme," dodal. 
Spoločenstvo Fatima vzniklo počas obdobia
totality, vyoralo hlbokú brázdu v oblasti
apoštolátu rodín, mladých i detí, uviedlo
Rádio LUMEN. Funguje dodnes. 
Zdroj: www.tkkbs.sk  

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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vv čASEčASE oDoD 28.09.2020 28.09.2020 DoDo 04.10.202004.10.2020

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 4.10. - 10.10. vedie modlitby pred sv. omšami 
p. Ľubica Chomjaková.

Ruženec: Začína ružencový mesiac október, v ktorom sa obzvlášť upiera pozornosť na túto
modlitbu. Preto na povzbudenie pripomínam úplné odpustky, ktoré môžu získať tí, čo sa
modlia ruženec v kostole, v kaplnke alebo v rodine, v rehoľnom spoločenstve alebo v
nábožnom združení. Na získanie odpustkov sa stanovuje: 1. Stačí štvrtina celého ruženca, čiže
päť desiatkov, 2. k modlitbe treba pridať nábožné rozjímanie o tajomstvách, 3. pri verejnom
recitovaní treba vysloviť tajomstvá podľa zaužívaného zvyku.

Celoslovenské večeradlo: Z dôvodu neustáleho zhoršovania situácie v šírení Covid-19 a
obmedzeného počtu účastníkov v interiéroch budete mať možnosť zapojiť sa duchovne

26.9.2020 od 900 prostredníctvom on-line vysielania cez linku YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UChOJBrhyD9CC1Po9CCT-Jig 

Spevácke zbory až do odvolania nemajú nácviky. 

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.

Rozpis lektorov:
27. nedeľa v Cezročnom období: 08.00 hod. – p. Gedorová, p. Kavuličová; 10.00 hod. – p.
Uhlíková, p. Grominová.

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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„Nikdy nezabudni na čo treba pamätať.“ (Garret Bartley)

PPoNDELoKoNDELoK 28.09.202028.09.2020 Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 ZBP Jozef a Mária 

Poklona Olt. sv.: 1915

UU ToRoKToRoK 29.09.202029.09.2020
Sv. Michala, Gabriela a Rafaela,
archanjelov (sviatok)  

Sv. omša: 700 + Michal, Mária a Štefan 
(sv. omša spojená s rannými chválami)

SS TREDATREDA 30.09.202030.09.2020
Sv. Hieronyma, kňaza a učiteľa
Cirkvi (spomienka)  

Spoveď: 1700

Sv. omša: 1830 + Jozef Bača 
(detská)

ŠŠ TvRToKTvRToK 01.10.202001.10.2020
Sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša 
(z Lisieux), panny a učiteľky Cirkvi
(spomienka) 
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Spoveď: 1700 + poklona Olt. sv.

Sv. omša: 1830 za chorých v našej farnosti 

PP IAToKIAToK 02.10.202002.10.2020
Svätých anjelov strážcov
(spomienka) 
Prvý piatok v mesiaci

Spoveď: 1700

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

SS oBoTAoBoTA 03.10.202003.10.2020
Prvá sobota v mesiaci 
Večerná sv. omša z nedele

Fatimská sobota: 700

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM  

Sv. omša: 1830 na úmysel Renáty    

NN EDEĽAEDEĽA 04.10.202004.10.2020
27. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 za farnosť   

Sv. omša: 1000 ZBP Pavlína

Sv. ruženec: 1430


