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Máj

V tomto roku je nezvyčajnejší ako po iné roky. Hovorí sa, že je mesiacom lásky. Zvyčajne

je i pre prírodné okolnosti zaujímavý. Ale teraz ma aj inú pridanú hodnotu. Sme bohatší
o skúsenosť s novým koronavírusom, ktorý nám znemožnil ostatné týždne normálne žiť. 
Ale snáď sa už vraciame k normálu. A som presvedčený, že aj preto, či lepšie vďaka tej,
ktorá k máju neoddeliteľne patrí tiež – vďaka Panne Márii. V našom farskom kostole jej
patrí zvláštne miesto, a to tiež práve v máji, keď slávime odpustovú slávnosť. Aj keď v
tomto roku pre spomínané okolnosti nie celkom tak, ako by sme chceli. Mária ale
nepotrebuje, podobne predsa ako sám Boh, naše oslavy, odpusty, sprievody, ona chce
nás, chce naše srdcia, teda chce, aby sme boli ako ona, služobnica Pánova, ako otrokyňa,
bez vlastnej vôle, celá Božia. Môžu nám v tom
pomôcť aj udalosti, ktoré prežívame. Koľkých
vecí sme sa museli zriecť, koľkých plánov a čo
nás z toho vlastne skutočne ochudobnilo? A čo
sme pri tom získali? Ak sme využili spoločenskú
paralýzu, stíšenie, samotu, ak sme stretli samých
seba, nahliadli do vlastnej duše, ak sme prípadne
objavili iných okolo seba, na ktorých sme dlho
nepomysleli... V Máriinej jednoduchosti a
chudobe pred Bohom nájdime zaľúbenie,
nechajme sa ňou viesť nielen v tomto mesiaci ale
po celý život. Ona nás privedie k cieľu, k svojmu
Pánovi a synovi, Ježišovi. Vzývajme ju v
Loretánskych litániách ako učiteľku, pomocnicu a
matku. Úprimne. A ona nás aj poteší a uzdraví.
Milostiplná...

(Marcel Stanko)
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Z farskej matriky
Vmesiac apríl prijal sviatosť krstu Michael Šust.

Rozlúčili sme sa s Máriou Hrehovou, Jozefom Kelešom a Martou
Šustovou Baldaufovou.
Sobáše neboli žiadne.

LITURGICKÉ USMERNENIA

Pri vstupe do kostola bude k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky, sväteničky zostávajú

prázdne. Znak pokoja pri sv. omši vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy.  
Ak vám svedomie nezaťažuje ťažký hriech (v nedele a ani na Veľkú noc ste sa nemohli
zúčastniť sv. omší, v tomto prípade nejde o zanedbanie a teda ani o hriech), pristupujte ku
sv. prijímaniu a postupne počas nasledujúcich týždňov sa bude možné vyspovedať. Nedá sa
vyspovedať všetkých naraz. A nie je to azda ani nevyhnutné. Pri sv. prijímaním najprv
asistencia nastrieka každému prijímajúcemu dezinfekciu na ruky a následne kňaz
(rozdávateľ) podá sv. prijímanie na ruku - položí vám hostiu na ľavú dlaň a pravou rukou si
ju hneď (!) vložíte do úst. Kto by z vážneho zdravotného dôvodu nemohol prijať Eucharistiu
do rúk, nech na to upozorní kňaza pred bohoslužbou, a príde na sväté prijímanie na záver,
ako posledný. 

Májová pobožnosť

Ako Panna Mária, najmilostivejšia

Kráľovná neba, neprestáva vyprosovať
ľudskému pokoleniu nové a nové
dobrodenia, tak zas nesčíselní jej ctitelia
neprestávajú uvádzať vždy nové a nové
pobožnosti a slávnosti na jej uctenie. Medzi
mnohými mariánskymi pobožnosťami a
slávnosťami, ktorými je cirkevný rok
prepletený ako ružami, najdojímavejšou je
májová pobožnosť, podľa ktorej sa celý máj
volá mariánskym mesiacom. Celý mesiac je
venovaný úcte k Panne Márii, najmä
rozjímaniu o jej krásnych čnostiach, o jej
moci a dobrote, o jej svätom živote na zemi

a oslávení v nebi, a celým mesiacom
zaznieva vzývanie a oslavovanie jej
mocného príhovoru u Boha v krásnych
Loretánskych litániách.
Prvá májová pobožnosť v modernom
chápaní vznikla vo Verone v roku 1725.
Pápeži podporovali tieto májové
pobožnosti. Pápež Pavol VI. vydal 30.4.1965
encykliku Mense Maio, v ktorej
povzbudzuje veriaci ľud k tejto pobožnosti. 

“Mesiac máj je čas, keď v chrámoch i v
domácnostiach zo srdca kresťanov stúpa
ešte horlivejšie a láskyplnejšie vzdávanie
holdu Panne Márii v modlitbe a úcte.”
(Mense Maio, encyklika pápeža Pavla VI. z 30.4.1965)
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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.

vv časečase odod 04.05.2020 04.05.2020 dodo 10.05.202010.05.2020
V rámci povolenia zúčastňovať sa bohoslužieb bude platiť nasledovné:
stále máme mimoriadnu situáciu kvôli koronavírusu. Majme na pamäti, že až do
úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie, zostáva v platnosti dišpenz
od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. Účasť bude od stredy 6. mája
síce možná, avšak stále dobrovoľná - aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú
pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych
médií. Nesmieme zabudnúť, že koronavírus je spojený s väčším zdravotným rizikom pre
starších: svoju prítomnosť na bohoslužbách nech preto veriaci vo vyššom veku ešte
zvážia.
vŠedNÉ dNI: Od stredy 6. mája začneme sláviť sv. omše s obmedzeným počtom
zúčastnených. v kostole sú označené miesta, ktoré môžete zaujať. Ak bude záujem o
účasť na sv. omši väčší, ostatní musia zostať vonku pri kostole. Vo všedné dni bude možné
sa vyspovedať pri okne kancelárie (aby sme predišli zhromažďovaniu sa v uzavretom
priestore kostola). Nezabudnime prísť s rúškom na tvári! Aj pred spoveďou aj pri sv.
omši dodržujme odstup od seba aspoň 2 metre.
NedeĽa: Na nedeľu 10. mája sme mali plánovanú odpustovú slávnosť Fatimskej Panny
Márie. Nebude tak, ako býva po iné roky. Sväté omše majú mať kratšie trvanie, stále je
účasť dobrovoľná, preto upustíme od slávenia odpustu; odvolal som aj pozvaného
slávnostného celebranta-kazateľa. Budeme mať dopoludnia 3 nedeľné sv. omše a sv.

omšu v sobotu večer s platnosťou na nedeľu (v nedeľu ráno 730 je sv. omša vyhradená
pre seniorov). Ak to bude možné a potrebné budeme takto nedeľu sláviť aj naďalej
počas trvania mimoriadnej situácie (zároveň ale stále platí dišpenz od účasti na sv. omši
v nedeľu a vo sviatok). Pri nedeľnom slávení bude možné využiť na zúčastnenie sa sv.
omše priestor kostola (na označených miestach) i priľahlé priestory okolo kostola
(parkovisko a dvor), ktoré budú ozvučené. Prichádzajte s rúškom na tvári a počas sv.
omše zachovajte, prosím, odstupy aspoň 2 metre.
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lItURgIcKýlItURgIcKý PRogRaMPRogRaM odod 04.05.2020 04.05.2020 dodo 10.05.202010.05.2020

PPoNdeloKoNdeloK 04.05.202004.05.2020

UU toRoKtoRoK 05.05.202005.05.2020

ss tRedatReda 06.05.202006.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 na úmysel celebranta  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 07.05.202007.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 ZBP Drahomíra (40 r.) s rod.  

PP IatoKIatoK 08.05.202008.05.2020 Spoveď: 1730 (pri okne kancelárie)

sv. omša: 1830 ZBP Mária (90 rokov), 
Iveta (55 rokov) a Jana (30 rokov)   

ss oBotaoBota 09.05.202009.05.2020 sv. omša: 1830 za dar živej viery pre Annu       

NN edeĽaedeĽa 10.05.202010.05.2020

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 730 (PRE SENIOROV)  Za farnosť  

sv. omša: 900 + Tomáš, Karol, Anna  

sv. omša: 1030 ZBP Jaroslava (50 rokov)

vYdÁva
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