
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Fatimskej Panny Márie Vranov nad Topľou

Ročník XII./2020 Veľkonočný špeciál

Čas znovuzrodenia

Pochválený buď Ježiš Kristus,

bratia a sestry, vždy a za každých okolností pamätajme na slová tohto známeho pozdravu.
Snáď sa ho učíme v našich rodinách, aj keď sa dnes používa už len v dosť úzkom okruhu
ľudí - najčastejšie tak pozdravujeme kňaza či rehoľnú sestru alebo ľudí v kostole. Ale je to
katolícky pozdrav, teda má byť rozšírený, všeobecný, aby sme aj vďaka nemu stručne a
obsažne vystihli samotný život a jeho zmysel. Preháňam? Ježiš Kristus je ústrednou
postavou dejín sveta a kozmu, či to človek prizná alebo sa tvári, že to nemusí byť celkom
pravda, alebo jednoducho vôbec Krista nepozná. Ježiš je Alfa a Omega, čo sú prvé a
posledné písmeno gréckej abecedy (Nový zákon bol napísaný v tomto jazyku). On je
počiatok a koniec, Pán času i večnosti; to sú slová z Obradu svetla veľkonočnej vigílie,
ktorú, tak ako celé Veľkonočné trojdnie, nebudeme v tomto roku sláviť spoločne – ale
táto okolnosť nič neuberá na platnosti uvedených slov. Ani karanténa, ani prípadné
ochorenie, ba ani samotná smrť už nič proti tomu nezmôže! Kristus je živý, aj keď bol
mŕtvy! On sám je život. Preto aj životu najlepšie rozumie, preto je jeho zmyslom, preto
mu patrí naša vďaka, oslava a chvála. Môžeme sa len tešiť, že krstom sme sa stali
účastnými na tomto Živote, že sme súčasťou toho Tela, ktoré vstalo z hrobu, že sme teda
večne živí, aj keby sme hoci aj dnes zomreli. Krst a Eucharistia nás oživujú pre večnosť.
Toto slávime každý rok na Veľkú noc, toto si pripomíname vždy pri obnove krstných
sľubov, toto si živo pripomeňte v rodinách pri súkromnom slávení veľkonočných sviatkov.
Nebojme sa ticha, ktoré vzniká ako sprievodný jav súčasných protiepidemiologických
opatrení, ale využime to, premeditujme život, ktorý nám doteraz možno pretekal
pomedzi prsty ako voda bez toho, aby sme si stihli uvedomovať odkiaľ prichádza a kam
plynie. 
Pokojné a radostné prežitie sviatkov Kristovho vzkriesenia a nášho znovuzrodenia
prajem.
Kristus vstal z mŕtvych, aleluja!

Váš duchovný otec Marcel 
a celá redakcia farského časopisu
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Don Bosco v čase cholery

Začiatkom augusta 1854 v Turíne

prepukla epidémia cholery. Don Bosco ju
predpovedal a už koncom mája povedal
svojim chlapcom: ,,Tento rok prepukne v
Turíne cholera a mnohí zomrú; ak budete
robiť, čo vám poviem, zachránite sa.“
,,A čo máme robiť?“
,,V prvom rade žite v Božej milosti; potom
noste na krku medailón, ktorý vám
požehnám a dám ho všetkým; pomodlite sa
Otče náš, Zdravas, Mária a Sláva Otcu na
česť svätého Alojza.“
Veľmi rýchlo sa počet prípadov nákazy
cholerou vyšplhal na 500 chorých denne.
Behom troch dní ich bolo viac ako 1400.
Epicentrom bola štvrť na Valdoccu, kde sa
nachádzalo aj oratórium dona Bosca. Celé
rodiny vymreli, no chlapcom a pesonálu v
oratóriu sa vôbec nič nestalo, aj keď veľká

časť z nich sa ponúkla, že pôjde a poskytne
pomoc postihnutým v domoch a lazaretoch.
Don Bosco, ktorý chlapcom viac ráz
opakoval: ,,Ak nespáchate ťažký hriech,
ubezpečujem vás, že nik z vás nedostane
choleru,“... bol skutočným prorokom.
„Všemohúci a večný Bože, od ktorého celý

vesmír prijíma energiu, existenciu a život,

obraciame sa na teba a vzývame tvoje

MILOSRDENSTVO, pretože dnes pri kontakte

s novou vírusovou epidémiou prežívame

krehkosť ľudského stavu.

Veríme, že ty usmerňuješ tok dejín človeka a

že tvoja láska môže zmeniť náš osud k

lepšiemu. Preto ti zverujeme našich chorých

a ich rodiny: pre veľkonočné tajomstvo

tvojho SYNA obdaruj ich telo a DUCHA

svojou spásou a úľavou.“
Zdroj: www.saleziani.sk

(spracovala: Jana Dzurovčinová)

Telo v hrobe niet
Niektoré udalosti v našom živote

zvykneme spájať so slovom „rodenie“. Rodí
sa nový človek, nový deň... Rodí sa sloboda
aj láska. Aj slávnemu vzkrieseniu Ježiša
Krista môžeme pripísať rodenie. Stávame sa
novými ľuďmi. V zmŕtvychvstaní človek
definitívne spoznal, že Boh je darcom a
prameňom života. Katechizmus katolíckej
cirkvi o zmŕtvychvstaní hovorí: Akože
niektorí z vás hovoria, že zmŕtvychvstania
niet? Veď ak niet zmŕtvychvstania, nebol ani
Kristus vzkriesený. Ale ak nebol Kristus

vzkriesený, potom je márne naše hlásanie a
márna je aj naša viera... Ale Kristus vstal z
mŕtvych, prvotina zosnulých (1Kor15,12-
14.20). Zmŕtvychvstanie tvorí základ našej
kresťanskej viery. Preto vieru v
zmŕtvychvstalého Krista berme vážne, lebo
podľa slov vzkrieseného Krista máme byť
naozaj jeho svedkami „až po okraj sveta“ (Sk
1,8), byť jeho svedkami dobrým životom,
dobrými skutkami, aby bolo na nás vidieť, že
sme Božími deťmi.

Zdroj: Pascha-Pramene-archív
(spracovala: Jozefína Gajdovčíková)
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Modlitba pred milostivým
obrazom Panny Márie

Obišovskej
Panna Mária Obišovská, Kráľovná

posvätného ruženca! Tvoja tvár je skropená
krvavým potom a slzami. Trápiš sa kvôli
nám. Materinským pohľadom
vychádzajúcim zo svätyne na Putnoku nás
hľadáš v údoliach našich každodenných
starostí a chceš nám pomôcť.
Ty si účinne pomohla našim predkom v čase
smrtiacej epidémie a mnohým si u Boha
vyprosila uzdravenie tela i duše. Ochraňuj
nás a prihováraj sa i dnes za našich chorých.
Pomôž aj teraz, keď hriech a falošný pocit
sebestačnosti ničí náš národ. Zachráň nás
pred sebectvom a pliagou nevery, ktorá
rozbíja rodiny. Prinavráť zmierenie a pokoj
rozhádaným manželom. Zaháňaj každú
hriešnu myšlienku na riešenie problémov
rozvodom či potratom. Ujmi sa mladých
ľudí, aby sa vedeli obetovať, nebáli sa
záväzku manželstva a daru nového života.
Poteš aj tých manželov, ktorí chcú, ale
nemôžu mať deti. 

Nebeská Matka, sprevádzaj učiteľov,
vychovávateľov a všetkých predstaviteľov
spoločenského života. Vypros im silu a
odvahu hlásiť sa k pravým hodnotám
kresťanskej viery. Upevni nás v láske k
Cirkvi, aby sme pomáhali Svätému Otcovi,
biskupom a kňazom pri službe ohlasovania
Evanjelia. Oroduj za našu arcidiecézu, aby
jej Pán v každom čase daroval dostatok
nových duchovných povolaní. Dvíhaj nás
svojimi rukami a priveď nás bližšie k Ježišovi,
lebo s ním chceme zostať navždy, tu i vo
večnosti. AMEN
Imprimatur: Mons. Bernard Bober, arcibiskup -
metropolita

ABÚ Košice, Prot. č. 374/17

Rehoľníčky na Slovensku
ponúkajú osamelým ľuďom

"službu ucha"
Bratislava 30. marca (TK KBS) Rehoľné

sestry zo štyroch kongregácií na Slovensku
sa spojili, aby v čase zápasu s
koronavírusom boli ľuďom ešte bližšie. V
spolupráci so spoločnosťou Telekom bude
od utorka 31. marca 2020 na bezplatnej
linke 0800 188 610 k dispozícii telefonická
služba ucha. Zatiaľ túto službu zastrešujú
sociálne sestry, saleziánky, uršulínky a

školské sestry sv. Františka. Na tomto čísle
budú od pondelka do piatku v čase od 9:00
do 18:00 sestry k dispozícii v službe
počúvania a povzbudenia. „Veľa starších
ľudí, ale aj mladých sa cíti osamelo. Áno, sú
rôzne linky pomoci, tiesňové linky a pod.
Toto je však mimoriadna a dobrovoľná
služba nás, rehoľných sestier, s ktorými sa
ľudia môžu porozprávať, ak sa cítia
osamotení a potrebujú aj duchovné
povzbudenie,“ povedala saleziánka Monika
Skalová. 
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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MODLITBA POŽEHNANIA VEĽKONOČNÉHO JEDLA

V našich farnostiach je zaužívaný dlhodobý zvyk nechať si po skončení pôstneho obdobia

požehnať veľkonočné jedlá. Vzhľadom na platné opatrenia súvisiace so šírením nebezpečnej

nákazy, spoločné žehnanie jedál v tomto roku nahradí modlitba požehnania v rodine, ktorú

vykoná otec alebo matka:

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen 
Započúvajme sa do slov Evanjelia podľa Lukáša: (11, 9-13) 
Ježiš povedal: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý,
kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca
poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu
škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá
nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Modlitba
Zvelebený si, Pane, náš Bože,

Ty všetko napĺňaš svojím požehnaním.
Ďakujeme za Tvoje dary,

ktoré majú slúžiť k zachovaniu nášho pozemského života.
Nauč nás ich prijímať z Tvojich rúk tak,

aby sa posilnila naša vzájomná láska
a aby všetko smerovalo k Tvojej oslave.

Skrze Krista, nášho Pána.

S dôverou sa spoločne modlime: Otče náš...
Pozdravme Pannu Máriu: Zdravas Mária... (alebo Pod Tvoju ochranu ... ) 

Modlime sa v čase pandémie:
Všemohúci a milosrdný Bože,

zhliadni na našu bolestnú situáciu;
posilňuj svoje deti a otvor naše srdcia nádeji,

aby sme uprostred nás pociťovali tvoju Otcovskú
prítomnosť.

Skrze nášho Pána, Ježiša Krista, tvojho Syna,
ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje

v jednote s Duchom Svätým
po všetky veky vekov. Amen.
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V čase krízy dôveruj
Bohu
Život ohrozujúci koronavírus sa šíri a

postihuje už takmer celý svet. Situácia je
síce neporovnateľná s nebezpečenstvom a
hrôzami vojny, no prežívaná bezmocnosť je
rovnaká. 
V tejto nedobrovoľnej izolácii však máme

jedinečnú šancu upriamiť svoju pozornosť

na dôležité veci v našom živote bez toho, že

by nás pritom rozptyľovala moderná doba.

Veriaci človek si uvedomuje, že jeho život je

v Božích rukách. Na zemi nemáme trvalý

domov. Po smrti sa musíme pred Božou

súdnou stolicou zodpovedať zo svojich

skutkov a z toho, akým smerom sa uberal

náš život. Na Božie milosrdenstvo sa

môžeme spoliehať v živote aj v smrti len

vtedy, ak sa mu celí zveríme a odovzdáme.

Vložme teda všetku svoju nádej počas tohto
Veľkonočného obdobia v Boha. Jeho Syn je
Božím služobníkom, ako sa hovorí v
proroctvách Starého zákona: „On niesol

naše neduhy, vzal na seba naše bolesti“ a
preto o Ježišovi vyznávame „Jeho rany nás

uzdravili.“ (Iz 53,4)
Aj keď urobíme v medicíne všetko čo sa dá a
použijeme rozum, ktorý nám dal Boh, aby
sme optimalizovali svoje životné
podmienky, ešte stále dosiahneme iba
hranice svojich možností. Nevieme síce
kedy, ale vieme, že hodina nášho odchodu z
tohto sveta príde. Apoštol Pavol mal pred
očami úbohosť a biedu celého ľudstva, keď
píše mladej Cirkvi v Ríme: „A myslím, že

utrpenia tohto času nie sú hodny

porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na

nás má zjaviť ... samo stvorenie bude

vyslobodené z otroctva skazy, aby malo

účasť na slobode a sláve Božích detí“ (Rim 8,
18-21). Pred svojím utrpením a smrťou na
kríži náš Pán upokojoval svojich učeníkov,
aby sa nebáli a nepodliehali zmätku,
slovami: „Vo svete máte súženie. Ale

dúfajte, ja som premohol svet“ (Jn 16, 33).

Zdroj: Gerhard Cardinal Müller, Rím – krátené –

lifesitenews.com (spracovala: Jozefína Gajdovčíková)

Spolok sv. Vojtecha
ponúka zadarmo 

3 e-knihy 
Bratislava 1. apríla (TK KBS) Spolok

svätého Vojtecha opäť umožňuje nákup
kníh a ďalšieho tovaru cez svoj internetový
obchod eVojtech.sk.
„Keďže sú naše kamenné predajne
zatvorené, hľadáme spôsoby, ako by sme
mohli naďalej poskytovať naše služby čo
najlepšie,“ hovorí riaditeľ vydavateľstva Ivan
Šulík. „Okrem možnosti objednávať si knihy
a ďalšie produkty cez náš e-shop, dávam do
pozornosti aj e-knihy, ktoré postupne

vydávame.“
Na povzbudenie duchovného života Spolok
svätého Vojtecha na eVojtech.sk až do
konca mája zadarmo sprístupnil tri e-knihy,
a to Sväté písmo, Nasledovanie Krista a
publikáciu nitrianskeho biskupa Viliama
Judáka Pane, mám čas I. s meditáciami na
každý deň. 
„Od 3. apríla do Veľkonočnej nedele bude
zadarmo dostupná aj e-kniha Veľký týždeň a
veľkonočné trojdnie. Táto publikácia
obsahuje kompletné texty všetkých obradov
Veľkého týždňa od Kvetnej nedele po
Veľkonočnú nedeľu s komentármi a
vysvetlivkami,“ vysvetľuje Ivan Šulík. 
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)
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TV LUX prinesie na sviatky prenosy z Ríma, Svätej
zeme i Slovenska 

Bratislava 2. apríla (TK KBS) TV LUX prinesie počas veľkonočných sviatkov viaceré

mimoriadne prenosy. Okrem tradičných prenosov z Vatikánu odvysiela naživo aj slávenie
Veľkonočného trojdnia z Katedrály sv. Martina v Bratislave. Veľká noc bude tento rok
vzhľadom na situáciu pandémie koronavírusu slávená bez účasti veriacich. 
ZELENÝ ŠTVRTOK 9. 4.
9:30 Svätá omša svätenia olejov (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
18:00 Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (z Vatikánu)
20:00 Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (priamy prenos zo Svätej zeme)
VEĽKÝ PIATOK 10. 4.
15:00 Slávenie utrpenia a smrti Pána (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
18:00 Umučenie Pána (z Vatikánu)
21:00 Krížová cesta z Námestia sv. Petra (priamy prenos z Vatikánu)
BIELA SOBOTA 11. 4.
19:30 Veľkonočná vigília (z Katedrály sv. Martina v Bratislave)
21:00 Veľkonočná vigília (priamy prenos z Vatikánu)
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA 12. 4.
9:30 Svätá omša z Katedrály sv. Martina v Bratislave
11:00 Svätá omša z Vatikánu
12:00 Urbi et Orbi - priamy prenos z Vatikánu
18:30 Svätá omša z kaplnky TV LUX
20:00 Modlitba za odvrátenie epidémie - priamy prenos z Národnej baziliky v Šaštíne
VEĽKONOČNÝ PONDELKOK 13. 4.
7:00 svätá omša z kaplnky TV LUX
12:00 Raduj sa, nebies Kráľovná (priamy prenos z Vatikánu)
18:30 svätá omša z kaplnky TV LUX

TV LUX zároveň pozýva veriacich pozrieť v jej archíve tlmočené homílie Svätého Otca z
ranných svätých omší v Dome sv. Marty vo Vatikáne.

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

Z farskej matriky
Vmesiaci marec prijala sviatosť krstu Viktória Mastiľáková.

Rozlúčili sme sa s Ruženou Šebešovou a Jánom Bumberom.
Sobáše neboli žiadne.



stran
a 7

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.

VVEľKÁEľKÁ NOCNOC 20202020

1. Z inštrukcií o. arcibiskupa uverejnených v obežníku diecézy vyberám:

 Verejné bohoslužby, spoločné pobožnosti, procesie, farské stretnutia sa nekonajú. 

 Počas tohto obdobia sú veriaci dišpenzovaní od povinnej účasti na nedeľnej sv. omši.
Odporúča sa, aby sa pripojili prostredníctvom médií k vysielanej sv. omši a nezabúdali na prax
duchovného svätého prijímania. 

 Kňazi denne súkromne slúžia sv. omše na dohodnuté úmysly, ibaže by si veriaci žiadali
preložiť daný úmysel na iný termín.

 Krst, birmovanie, prijatie do Cirkvi, sobáš a pohrebné obrady môžu byť vykonávané s tým,
že účasť veriacich je obmedzená iba na bezprostrednú rodinu.

 Veriaci majú byť informovaní o dôležitosti dokonalej ľútosti: „Keď ľútosť pochádza z lásky
k Bohu milovanému nadovšetko, volá sa „dokonalá“ (je to ľútosť z lásky). Takáto ľútosť
odpúšťa všedné hriechy; dosiahne aj odpustenie smrteľných hriechov, ak zahŕňa pevné
predsavzatie pristúpiť k sviatostnej spovedi, len čo to bude možné“ (Katechizmus, 1452).

 Prvé sv. prijímania a birmovania, ktoré mali byť v apríli a máji, sú posunuté na iný termín.

 Arcidiecézne stretnutie mladých v Snine a oslavy manželských výročí v katedrále sa toho
roku rušia.

 Obrady Veľkého týždňa a Veľká noc sa tento rok slávia bez fyzickej účasti veriacich.

 Požehnanie veľkonočných jedál v tomto roku (aj vzhľadom na hygienické opatrenia) sa
nekoná tradičným spôsobom za účasti kňaza. Vykoná ho otec alebo matka pri rodinnej
modlitbe pred spoločným stolovaním.

 Obrady veľkého týždňa v katedrále bez účasti ľudu môžu veriaci sledovať na www.telke.sk

(Zelený štvrtok 1800; Veľký piatok 1500 a Biela sobota 1930).



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.  

2. Farské oznamy:

 Bohoslužby sa teda aj u nás vo farnosti konajú až do odvolania za zatvorenými dverami
kostola.

 Obrady Zeleného štvrtka, Veľkého piatka a Veľkonočnej vigílie v bazilike Narodenia
Panny Márie vo Vranove nad Topľou budete môcť sledovať prostredníctvom odkazu Živé

vysielanie sv. omší na stránke bazilikavranov.sk: Zelený štvrtok o 1800., Veľký piatok o

1500., Veľkonočná vigília o 1930 (V rovnakom čase budú tieto obrady bez účasti verejnosti
aj v našom farskom kostole.)

 Na stránke našej farnosti nájdete odkaz na Rodinnú liturgiu pre Veľkonočné trojdnie.

 Vysluhovanie sviatosti zmierenia a Eucharistie sa teraz musí obmedziť iba na
nevyhnutné prípady, to znamená zhoršenie zdravotného stavu ohrozujúce život, príprava
na vážnu operáciu alebo zaopatrenie zomierajúceho. V takom prípade ma kontaktujte na
tel. čísle 0908 047 220.

 Ak chcete a môžete finančne podporiť našu farnosť, keďže teraz nemôžeme zbierať
milodary pri bohoslužbách, dá sa to urobiť zaslaním ľubovoľného milodaru na číslo účtu
farnosti: SK17 0200 0000 0000 8944 3632. Pán Boh zaplať.

 V prípade milodarov za odslúžený úmysel sv. omše, môžete využiť poštovú schránku na
budove fary (použite obálku s napísaným úmyslom) alebo počkať, kým to bude možné
venovať osobne. Úmysly sv. omší sú zverejnené na internetovej stránke farnosti a nalepené

na dverách nášho kostola. Sv. omše bývajú o 800., v nedeľu o 900. Nedeľná sv. omša je vždy
obetovaná za celú farnosť. Ďakujem.

Spomíname
Dňa 13. marca 2020 uplynuli 4 roky od chvíle, keď nás navždy opustil

manžel, otec, dedko, brat a švagor ALFONZ FENÍK z Vranova n/T -
Čemerného.

S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Mária a syn Jozef s rodinami.
Aj keď už nie si medzi nami,

v našich srdciach si stále s nami spomienkami a modlitbami.


