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Požehnanie adventného
venca

Milosrdný dobrý Bože, 

požehnaj tento adventný veniec, 
aby nás mohol sprevádzať 
v tomto čase očakávania a nádeje.
Prostredníctvom neho posilňuj našu vieru, 
aby mal náš život správny smer, 
aby si ty na začiatku cirkevného roka 
všetko polámané a rozbité scelil a uzdravil.

Daj, nech sviece adventného venca rozžiaria 
a rozohrejú nielen náš dom, ale aj naše
srdcia. 
Daj, nech sa v našich srdciach rozžiari 
utišujúce svetlo, 
aby všetka zatvrdnutosť a zúfalstvo stratili
svoju silu. 
Nech svetlo týchto sviec 
vyženie z nášho domu všetku nenávisť a
spory. 
Nech tento dom naplní 
tvoja láska a nádej.

Túžime, aby tento adventný čas 
premenil aj náš dom, 
aby sme v ňom našli domov 
a vedeli, že sme v bezpečí.
Svetlom tohto adventného venca 
nám pripomínaj, 

že aj ty prebývaš v našom dome.
Náš domov môže byť len tam, 
kde prebýva tajomstvo.
Keď prebývaš s nami a medzi nami, 
môžeme to vydržať, 
pretože ty sám, 
nekonečné a nevysloviteľné tajomstvo, 
premieňaš náš dom na domov, 
v ktorom sa cítime dobre.

Požehnaj teda tento adventný veniec 
a všetkých v našom dome, 
ktorým svietia sviece na tomto venci, 
dobrotivý a milosrdný Bože, + Otec, Syn a
Duch Svätý. 
Amen. 

Zdroj: (Prevzaté z knihy: Anselm Grün, Daruj mi široké
srdce/ Modlitby, Dobrá kniha Trnava, s. 60-61.,pripravil

Marcel Stanko)
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Taký iný adventný
kalendár (nielen pre
dospelých)

Ďeťom kupujeme adventný kalendár plný

čokolády. Nemal by byť náš advent tiež
plný niečoho sladkého? Ponúkame pre vás
na každý deň jednu kocku lásky. V každom
prípade: z tohto adventného kalendára
bude nádherný dar vo vašom srdci pre
Narodeného.

2. december
Začínam sa vydávať na cestu k Betlehemu.
Nemôžem niesť to, čo ma ťaží. Ak Izaiáš
hovorí o tom, že Boh plní svoje sľuby, aké
nesplnené sľuby mám „za ušami“ ja?
Urobím zadosť dnes jednému z nich, aj s
prídavkom.

3. december
Zaradoval som sa, keď mi povedali, že
pôjdem do chrámu… Žalm hovorí jasne. Čo
mne bráni každý deň si privstať a ísť na

roráty alebo určite každý deň na svätú
omšu? Zariadim si to.

4. december
Nesúdiť podľa zdania očí… Izaiáš je niekedy
taký priamy! Dám si dnes za úlohu hľadať v
každom človeku dobro, aj keď sa to zdá na
prvý pohľad nemožné. A ak ho nebudem
vidieť… vedieť nájsť, budem mu žehnať bez
slovka odsúdenia.

5. december
Pán vystrojí hostinu. Aká príjemná
predstava! Akú hostinu som pripravil iným
ja? Určite viem, čo má rád môj manžel, čo
poteší deti, kolegov, aká sladkosť či dobrota.
Dám si dnes na to osobitne záležať.

6. december
Sviatok sv. Mikuláša. Dával tam, kde chýbalo
a to tak, aby iných neprivádzal do pomykova
a hanby. Určite aj ja mám okolo seba ľudí,
ktorí potrebujú pomoc. Zistím, čo im treba a
donesiem potichu pred ich dvere alebo
zariadim mlčanlivého „kuriéra“.

Zdroj: www.slovoplus.sk, pripravila Janka Záhoráková 

1. čítanie: Iz 63, 16d-17. 19de; 64, 2c-7
Ž: 80, 2+3bc. 15-16. 18-19
Refrén: Bože, obnov nás, rozjasni svoju tvár a
budeme spasení.
2. čítanie: 1 Kor 1, 3-9
Evanjelium: Mk 13, 33-37

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Advent je časom očakávania, aj keď v súčasnej atmosfére ide o dobu neľahkú a náročnú.
Vianoce, na ktoré sa máme pripraviť, nie sú v prvom rade sviatkami hojnosti, ale sviatkami
príchodu Božieho Syna do ľudskej biedy a beznádeje, Svetla vstupujúceho do temnôt.
Advent je dobou „prichádzania“ Pána, časom zvláštnej milosti. Rozhodnime sa ponúknuť
Bohu svoj priestor a čas, aby mohol vstúpiť naplno aj do nášho života. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 1. týždeň žaltára
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Modlitba pri
adventnom venci

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Amen

Modlitba: Prežívame adventné obdobie
prípravy na príchod Pána Ježiša, ktorý
priniesol nádej a nový život svetu. Narodil
sa, aby priniesol dobro, lásku a pokoj aj do
našej rodiny. Modlime sa slovami, ktoré nás
naučil: Otče náš... Mária pomôž nám, aby
sme sa stretávali s tvojím Synom v modlitbe
i v ľuďoch okolo nás. Naša dobrotivá matka
vypros požehnanie a vzájomnú lásku pre
všetkých prítomných. Pomáhaj nám vo
všetkých životných situáciách. Spomeň si na
nás v hodinu našej smrti. Chceme ťa
pozdraviť tak, ako ťa pozdravil anjel: Zdravas
Mária... V evanjeliu Ježiš povedal svojím
učeníkom: „Vy ste svetlo sveta. Mesto
postavené na návrší sa nedá skryť. Ani
lampu nezažnú a nepostavia ju pod mericu,
ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v
dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred
ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a
oslavovali vášho Otca, ktorý je na
nebesiach.“ 

Prvý adventný týždeň: Očakávame príchod
Pána Ježiša. Prišiel na svet ohlasovať
radostnú zvesť chudobným a uzdravovať
skrúšených srdcom, tých, ktorí vedia, že
potrebujú jeho lásku. Prosme ho, aby aj
dnes ľudia vedeli, že Ježiš ich miluje a dáva
im svoju lásku: 1. Prosíme ťa za Svätého
Otca Františka, daj mu veľa svetla a síl v jeho
službe. (Prosíme ťa vyslyš nás.) 2. Daj, aby
bohaté krajiny pomáhali chudobným

krajinám. 3. Daruj nášmu farskému
spoločenstvu požehnaný Advent a urob nás
bohatými na lásku k tebe a svojím blížnym.
4. Za nás všetkých, ktorí sa tu stretávame
prosme Pána. /chvíľka ticha/ 

Druhý adventný týždeň: 1. Prosíme ťa za
našich biskupov a kňazov, aby boli dobrými
otcami svojich veriacich. 2. Daj, aby sme sa
v čase adventu viac venovali modlitbe a
dobrým skutkom. 3. Prednesme v duchu
každý svoju prosbu. /chvíľka ticha/ 

Tretí adventný týždeň: 1. Daj, aby všetci
ľudia pocítili, že pravý pokoj nájdu iba v
tebe.2. Daj, nech vo svete zavládne pravý
pokoj, a nech národ proti národu nezdvíha
zbraň. 3. Daj, aby naši zosnulí zaujali svoje
miesto v nebeskom kráľovstve. /chvíľka
ticha/

Štvrtý adventný týždeň: 1. Prosíme, vzbuď
v našich rodinách kňazské povolania a
povolania pre zasvätený život. 2. Daj, nech
ľudia pochopia, že pravý pokoj nájdu vtedy
keď sa oslobodia od svojich hriechov. 3.
Vianoce sú už blízko. Daj, nech tieto sviatky
narodenia Božieho syna prežijeme v pokoji
a láske. /chvíľka ticha/

Záverečná modlitba: Otče, ty si svetlo.
Nechceš, aby sme zostávali v tme
nevedomosti a hriechu. Preto si sľúbil, že k
nám príde tvoj Syn a prinesie do nášho
života svetlo a teplo lásky. Ďakujeme ti za to,
že si ho poslal. Amen. V mene Otca i Syna i
Ducha Svätého. Amen. 

Zdroj: Mariannum VI./2013, pripravil Marcel Stanko                    
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Štvrtková adorácia

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch,

kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli,
klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.
Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi
je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte
teda, učte všetky národy a krstite ich v
mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte
ich zachovávať všetko, čo som vám
prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni
až do skončenia sveta.” (Mt 28,16-20)
Milovaný Spasiteľu, ty si s nami až do
skončenia sveta a tu, v najsvätejšej
Eucharistii, Ťa nájdeme vždy, kedykoľvek
chceme. Tu zostávaš s nami, aby si nás spojil
so svojou obetou, aby si nás spasil. Ježišu,
prítomný v Najsvätejšej sviatosti, ďakujem ti
a milujem Ťa.
Buď pochválený, eucharistický Ježišu! Vo
sviatosti si stále s nami. Aj keď je kostol
prázdny a nik nekľačí pred svätostánkom, ty
zostávaš s nami a neprestávaš nás milovať.
A čakáš na nás s trpezlivou láskou. Prečo
som teda smutný a sťažujem sa, ak ty si
stále s nami? V tebe mám každé dobro. Ty si
lekár, ktorý ma uzdravuje, si poklad, ktorý
ma obohacuje, si chlieb, ktorý ma nasycuje,
si svetlo, ktoré ma osvecuje, si srdce, ktoré
ma miluje. Pane Ježišu, ty si moja nádej a
moja radosť!
Pane Ježišu, prítomný v Oltárnej sviatosti,
klaniam sa ti z celej duše. Klaniam sa ti
spolu s Pannou Máriou, s anjelmi a so
svätými. Klaniam sa ti v spojení so všetkými
kresťanmi bývajúcimi na tejto zemi!
Klaniam sa ti, pretože verím v teba, môj Boh
a Pán. Milujem Ťa, pretože si sa z lásky stal
mojim bratom a spasiteľom.

Pane Ježišu, ty si vo dne v noci medzi nami
pod spôsobom chleba v Eucharistii. Kiežby
som ťa mohol milovať, ako si zaslúžiš, kiežby
som ťa mohol poslúchnuť a nasledovať, ako
ty túžiš. Chlieb z neba, moja láska k tebe je
veľmi chabá. Odpusť mi Pane Ježišu a daj mi
silu aby som ta mohol viac milovať. Verím v
tvoju prítomnosť v Eucharistii, dobrý Ježišu.
Keď si uvedomujem, že si so mnou, všetko
sa mi javí krajšie. Ty si všetko to, čo hľadám.
Tvoja prítomnosť je pre moje srdce
sviatkom. Keď kľačím pred tebou
prítomným v Eucharistii, okusujem veľkú
duchovnú radosť. Naozaj blažený je ten, kto
verí v tvoju lásku.
Môj milovaný Spasiteľ, rozmnož moju vieru
a moju radosť z tvojej prítomnosti. Nikdy nie
som sám na životnej ceste plnej ťažkosti a
nebezpečenstiev. Chcem si stále
uvedomovať, že si so mnou, že mi pomáhaš,
že ma posilňuješ, že ma sprevádzaš. Si so
mnou vo všetkých chvíľach každého dňa a
dodávaš mi odvahu. Aká veľká je tvoja
dobrota!
Ty sa v Eucharistii dávaš celý svätej Cirkvi, si
jej silou, jej radosťou, jej nádejou, jej
životom. Urob ju silnou, silný Bože, na
miestach, kde proti nej bojujú jej
nepriatelia. Povzbudzuj ju, súcituplný Bože,
tam, kde ju uponižujú jej vlastné deti. Daj
nech sa veľkodušne stará o rozšírenie tvojho
kráľovstva. Z tohto svätostánku, v ktorom sa
ti klaniam a milujem ťa, požehnaj, dobrý
Ježišu, Svätého Otca a biskupov, ktorí
spravujú tvoju Cirkev. Posväť kňazov, ktorí sa
starajú o veriacich v teba, pomáhaj
misionárom, ktorí pracujú na rozširovaní
tvojho kráľovstva, a ochraňuj všetok veriaci
ľud, ktorí verí v teba a v teba dúfa.
Ty, ktorý si „Boh s nami“, zachráň svojich
veriacich. Ty si dobrý pastier, zachráň svoje
stratené ovečky. Ty si dobrý samaritán:
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Kde bolo, tam bolo...

Mohli sme ísť na bicykle, ale iba v rámci

okresu. Pre lepší tréning, viac ciest a menej
možností stretávania sa ľudí vo väčšej
skupine, meníme naše cestné bicykle za
horské a vyrážame do prírody. Využívame
všetky prístupné poľné a lesné cesty v
našom okrese a spoznávame miesta, ktoré
by sme za normálnych okolností asi ani
vôbec nenavštívili. Opäť sa vrátim na
začiatok, k slovenským porekadlám a
pripojím tu ešte jedno, ktoré je na túto
situáciu vhodné: „Všetko zlé je na niečo
dobré.“ 
Postupne sa situácia uvoľňuje a po Veľkej
Noci už môžeme ísť aj z okresu do okresu. A
tak striedame. Raz cestné, raz horské
bicykle. Len, aby sme boli v pohybe. Pre
časté daždivé počasie, niektorí chlapci
využívajú aj domáce cyklotrenažére.
Epidemiologická situácia znova trochu
povolila a my narýchlo začíname, ak by to
bolo možné, plánovať. Niekedy dávno sme
chceli realizovať cyklopúť po našich
drevených kostolíkoch. Vtedy sme to
zamietli, že na to potrebujeme všetci
horské bicykle. Teraz ich máme. Dalo by sa.
Je tu ale iný problém. Po cestách, po
ktorých budeme chodiť my, nemôže ísť s

nami sprievodné vozidlo. Chlapci hľadajú
možnosť ako spojiť kostolíky po normálnej
asfaltovej ceste. Dá sa, ale budeme musieť
robiť obchádzky, čo nám z časového
dôvodu nedovolí navštíviť všetky drevené
kostolíky. Všetci  sme sa zhodli, že polovicu
cyklopúte venujeme dreveným kostolíkom
a druhú ... O tom budem písať neskôr. Deň
odchodu je už stanovený. Nedeľa 5. júla
2020, čas 7:00. Kvôli včasnému rannému
odchodu si každý zabezpečí svätú omšu
sobotu večer splatnosťou za nedeľnú.
Nedeľu nás čaká najdlhšia a zároveň aj
najťažšia etapa. Celý deň budeme krútiť iba
do kopcov. Niektorí trochu s obavou
pozerajú na tento deň. Čaká nás skoro 170
km a okolo 1500 nastúpaných metrov. 
Kontrolujeme úlohy. Mali by sme mať
všetko. Sprievodné vozidlo, kňaz, náhradný
bicykel, servis, ubytovanie, strava. Každý
účastník cyklopúte má splnenú podmienku
– od začiatku roka 2020 do odchodu na
cyklopúť najazdených 1000 km na bicykli.
Keď tu zrazu ... Mne sa ozval synovec, ktorý
v súčasnej dobe pracuje v Prahe, že situácia
sa v Českej republike zmenila, svadby sú
povolené a tak stále platí jeho pozvanie na
veselku, ktorá bude 04. 07. 2020 v dedine
Prusiny (cca 100 km za Prahou smerom na
Plzeň).
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)

uzdrav poranené srdcia. Ty si dobrý
rozsievač: nech ochotné srdcia prijímajú
semeno tvojej pravdy a lásky. Pane Ježišu,

tak túžim, aby ťa všetci ľudia poznali a
milovali!
Zdroj: Don Elia Piazza, Klaniam sa Ti vrúcne, Bože večitý

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)                   
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Protiepidemické opatrenia

Dňa 26.11. bolo zasadnutie

Bezpečnostnej rady okresu (BRO)
Vranov nad Topľou k vývoju
pandémie COVID-19 v našom
okrese. Od 27.11.2020 sa ruší
opatrenie Bezpečnostnej rady
okresu Vranov nad Topľou platné
do 30.11.2020. Aktuálne môže
byť znova počas bohoslužby
obsadených 50 % miest na
sedenie šachovnicovým
spôsobom. Od 27.11.2020 platí
nové opatrenie,  na základe
ktorého sa bude každý štvrtok
vyhodnocovať 7 dňový priemer
pozitívnych a na základe
prepočtu na počet obyvateľov danej obce sa určí percento pozitívnych prípadov. Obce,
ktoré budú mať nakazených menej ako 1 % budú fungovať v režime platnom pre celú SR.
Pre obce, ktoré budú mať nakazených viac ako 1 % budú platiť samostatné opatrenia
vydané RÚVZ Vranov nad Topľou a to redukcia počtu veriacich v kostoloch na 1/3 kapacity
kostola vypočítanej z miest na sedenie. Obce, kde sa zaznamená prudký nárast nákazy,
dostanú samostatné opatrenia vydané RÚVZ Vranov nad Topľou (redukcia počtu veriacich
v kostoloch na maximálne 6 až 10 osôb podľa veľkosti kostola, pri extrémnom náraste
pozitívnych prípadov môže prísť aj tvrdšie opatrenie). 
Antigénové testovanie prebieha pre všetkých obyvateľov okresu na odbernom mieste v

nemocnici v pondelok až piatok v čase od 800 do 1600. Antigénový test je poskytovaný
zadarmo.  PCR testovanie prebieha na základe objednávky cez COVID PAS tak ako doteraz. 

V našom farskom kostole budú zatiaľ ponechané v nedeľu tri sv. omše o 730, 900 a 1030 ,

k tomu v sobotu večer sv. omša o 1800 s platnosťou na nedeľu. Stále pritom platia všetky
hygienické opatrenia (povinné sú rúška, dezinfekcia pri dverách, nepodávanie rúk,
rozdávanie Eucharistie do rúk). 
V daných okolnostiach treba ešte seniorov, chronicky chorých a rizikové skupiny požiadať,
aby návštevy bohoslužieb zvážili. Stále platí všeobecný dišpenz od povinnej účasti na sv.
omši.

(spracoval Marcel Stanko)
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VV čASEčASE oDoD 30.11.2020 30.11.2020 DoDo 06.12.202006.12.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 6.12. - 12.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária Feniková.

Dnes je zbierka charitu.

Roráty: V nastávajúcom adventnom období budeme mať možnosť v utorky (okrem utorka

8.12.) zúčastniť sa na rorátnych svätých omšiach o 600 (len pri sviečkach). V tomto roku bez
raňajok na fare. 

Spoveď: Všetko nasvedčuje tomu, že nebude možné sa pred Vianocami vyspovedať počas
veľkého spovedania za účasti viacerých kňazov, ako to bolo zvykom po iné roky. Pozývam vás
preto využiť možnosť vyspovedať v ktorýkoľvek deň od začiatku adventu (podľa liturgického
programu) a považujte to, prosím, už za predvianočnú spoveď. 

Prvý piatok: Počas týždňa dám vedieť, či v prvý piatok dopoludnia navštívim chorých.

Prísny pôst: Od 30. októbra až do 18. decembra 2020, teda na osem po sebe nasledujúcich
piatkov, biskupi vyhlasujú pre celú Katolícku cirkev na Slovensku prísny pôst za odvrátenie
pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví a netrpia žiadnymi
ochoreniami, nech sa počas týchto ôsmich piatkov postia takým spôsobom, ako sa zvykneme
postiť na Veľký piatok. To znamená, nech sa zdržia mäsitých pokrmov a nech sa najedia
dosýta len raz za deň - s tým, že môžu ešte dvakrát požiť menší pokrm. Keďže tradícia Cirkvi
hovorí aj o ďalších prostriedkoch pokánia, do pozornosti všetkým ukladáme modlitbu a
almužnu. Tieto dva spôsoby môžu využiť aj tí, pre ktorých zdravie by bolo neprimerané
zachovávať prísny pôst.

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.



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.  

LITURgIcKýLITURgIcKý PRogRAMPRogRAM oDoD 30.11.2020 30.11.2020 DoDo 06.12.202006.12.2020

„To, čo ľahko získame, tým ľahko pohrdneme.“ (latinské príslovie)

PPoNDELoKoNDELoK 30.11.202030.11.2020
Sv. Ondreja, apoštola, hlavného
patróna diecézy (sviatok)  

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Jozef Gromina  

UU ToRoKToRoK 01.12.202001.12.2020 Sv. omša: 600 + Ľubomír Bamburák  

SS TREDATREDA 02.12.202002.12.2020 Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Jozef Paľko 

ŠŠ TVRToKTVRToK 03.12.202003.12.2020
Sv. Františka Xaverského, kňaza

(spomienka)

Prvý štvrtok v mesiaci – deň

modlitieb za duchovné povolania 

Spovedanie: 1700 + poklona Olt. sv.:

Sv. omša: 1800 + Ján Ondek   

PP IAToKIAToK 04.12.202004.12.2020
Prvý piatok v mesiaci 

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 za ctiteľov BSJ a členov 
Ružencového bratstva 

SS oBoTAoBoTA 05.12.202005.12.2020
Prvá sobota v mesiaci 

Večerná sv. omša z nedele

Sv. omša: 800 na odčinenie urážok NSPM  
(Fatimská sobota) 

Sv. omša: 1800 ZBP rodina Babjáková      

NN EDEľAEDEľA 06.12.202006.12.2020

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA 

Sv. omša: 730 za farnosť 

Sv. omša: 900 ZBP rod. Verbová     

Sv. omša: 1030 na úmysel celebranta 


