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Čo alebo kto je Nepoškvrnené počatie?

Mária je nepoškvrnene počatá, ale

Nepoškvrnené počatie nie je Mária. Toto
tajomstvo nám pomáhajú rozriešiť úžasné
zjavenia v Lurdoch malej Bernadete
Soubirousovej. Mária je nepoškvrnene počatá,
ale v Lurdoch sa zjavuje ako Nepoškvrnené
počatie. „Som“ je zjavenie Otca,
„Nepoškvrnené“ je zjavenie Syna, „počatie“ je
zjavenie Ducha! Zjednotenie Márie s
Najsvätejšou Trojicou je úžasné! Zjednotenie s
Otcom skrze priateľstvo, ktoré je opakom
nepriateľstva s hadom; zjednotenie so Synom
skrze materstvo a s Duchom skrze počatie!
Satan sa hrozne bojí pravdy o Nepoškvrnenom
počatí, lebo toto tajomstvo ho bude drviť po
celú večnosť. 
Celá Mária je pohľadom, úsmevom, sluchom,
dlaňami, slovami i radosťou Boha, ktorý sa v
nej ukrýva. Je jeho nehou. Je jeho jemnosťou,
jeho odpustením, jeho vykúpením. Nebeský
Otec sa usiluje obnoviť priateľstvo so sebou v
Žene a v jej potomstve.

Zdroj: Dominik Chmielewski, SDB: Kecharitomene Milostiplná; 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.

7. december
O svätom Ambrózovi sa hovorí, že mal takú
sladkú reč, príjemnú na počúvanie, že stále
okolo neho lietali včely. Aká je moja reč?
Dnes si dám záležať na tom, aby som chválil
iných aj za drobnosť.

8. december
Dnes mi evanjelium znovu hovorí, ako
Mária po krátkom rozhovore s anjelom
uverila Bohu. Napriek tomu, že tento
okamih úplne zmenil jej plány. Dnes
nebudem reptať na nič, čo mi urobí škrt v
mojich predstavách. Budem sa usilovať stále
hovoriť: „Dôverujem ti, Pane!“

9. december
Veľké veci urobil s nami Pán… S nami! Aj so
mnou, aj s tebou! Ďakujeme za to? Dnes si
dám zvlášť záležať na tom, aby som od rána

ďakoval Bohu za všetko, čo mám – aj za
ťažké veci. A rovnako budem ďakovať aj
iným.

10. december
Bude sa radovať vyschnutá zem… Radosť je
často to, čo mi chýba – a koľko dôvodov na
ňu mi Boh dáva! Dnes si dám za úlohu byť
radostný a vtipný, bez ublíženia iným.

11. december
Čo myslíte? Pýta sa dnes Ježiš na to, ako sa
postaviť k tým, čo blúdia. Koľkokrát som ja
hodil rukou nad niekým: „Už mi je fuk!
Nemá zmysel sa ním zapodievať!“ Dnes
znovu bude „hľadať stratených“, dám im
svoj čas, lásku a milosrdenstvo v slovách aj
skutkoch.

12. december
Ja vás posilním… Ježiš nám ponúka úľavu v
tom, čo nás ťaží. Skúsim byť dnes podobný
jemu a dám slovko povzbudenia a vypočutie
tým, čo trpia a trápia sa bez kontroly
hodinových ručičiek.

13. december
Nielen Izaiáš dnes hovorí: „Neboj sa, ja ti
pomôžem!“ Aj svätá Lucia je symbolom
svetla, bez ktorého sa nám ide ťažko. Dnes
ochotne pomôžem každému, kto bude
potrebovať tak fyzickú, ako aj duchovnú
pomoc. A nebudem sa pýtať, či mám ísť.

Zdroj: www.slovoplus.sk, pripravila Janka Záhoráková 
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Kde bolo, tam bolo...

O svadbe som vedel už dávno. Lenže

potom prišiel COVID-19, zatvorili sa hranice
a tak som svoju účasť na svadbe neriešil.
Ale teraz – nemôžem odmientnúť.
Ubytovanie v Prahe máme zabezpečené už
od piatku, to znamené, že z domu musíme
vyraziť 3. júla, skoro ráno. Veselka – je
spojená aj s prehliadkou Prahy, a tak návrat
naspäť domov bude až utorok večer 7. júla
2020. To znamená, že do stredy vypadávam
z cyklopúte. To si myslím, že by nebol až
taký problém. Chlapci to v pohode zvládnu
aj bezo mňa. Aspoň im nebudem kaziť
priemernú rýchlosť. Jediné, čo ma trápi, je
to, kto mi bude robiť poznámky a
fotodokumentáciu z jednotlivých dní. Ešte
sme neskončili s dohadovaním, keď nám
Zuzka Hrubovská (naša cyklomama - ako ju
chlapci nazývajú) oznámila, že zo
zdravotných dôvodov sa nemôže zúčastniť
tohtoročnej cyklopúte. Čo teraz? O. Marcel
nemôže ísť v sprievodnom vozidle sám.
Musíme mať za Zuzku náhradu, aj keď
vieme, že ju ťažko niektorá iná žena
nahradí. Zuzka už nás za tie roky pozná. Vie
aj kto, čo rád jedáva, kto sa ako tvári, keď je
unavený, kto potrebuje masáž, kto ...
Chlapci oslovili niekoľko žien – niektorí
svoje známe, priateľky, manželky. Zatiaľ 0
bodov. Akokeby mali strach zo
zodpovednosti. Nakoniec sa nám prihlásila
Jakubova priateľka Marianka Durkajová  z
Hencoviec, ktorá už pomaly patrí do rodiny

Hrubovských, že s nami pôjde a dokonca sa
podujala, že mi urobí aj zopár poznámok.
Výborne, teda skoro výborne. Problém,
teda ako by to bolo, keby nebol problém, je
iba v tom, že v stredu už musí byť v práci. To
znamená, že najneskôr v stredu ráno ju
musí niekto vystriedať. Spájam sa so
Zuzkou a dohodli sme sa, že ak jej zdravotný
stav dovolí, tak stredu ráno by vystriedala
Marianku a zároveň by do tímu
cyklopútnikov priviezla aj mňa. Myslím, že
nás už nič neprekvapí a môžeme čakať,
kedy príde deň „D“.

Deň “D” - 1 .deň (5. júl 2020)
Chlapci pokračujú ďalej. Prvou väčšou
dnešnou zastávkou je obedňajšia prestávka.
Po 5 kilometroch prichádzajú do mesta
Medzilaborce a po chvíli, za Múzeom
moderného umenia Andyho Warhola
schádzajú z cesty do dvora Penziónu Andy.
Onedlho prichádza aj sprievodné vozidlo a
tak začína spoločný obed. Prvý obed na
tohtoročnej cyklopúti. Čo nám táto púť
prinesie? Aké bude jej ovocie? Každý deň
obetujeme na úmysly našich bratov a
sestry, ktoré nám pred cestou odovzdali.
Dnešná cyklopúť je obetovaná za našich
farníkov. S týmto úmyslom prichádzame po
obede do kostola Bohorodičky Panny
Márie. Vďaka miestnemu farárovi o.
Mariánovi Halasovi odslúžil o. Marcel pre
cyklopútnikov prvú svätú omšu na tejto
cyklopúti.
pokračovanie v nasledujúcich číslach

(spracoval Peter Tóth)
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Pán Boh miluje
nevinnosť

Svätý Mikuláš patrí medzi

najobľúbenejších svätcov. Napriek jeho
popularite však o jeho skutočnom živote
vieme veľmi málo. Narodil sa niekedy okolo
roku 270 na južnom pobreží Malej Ázie,
pravdepodobne v Patare. Už v mladosti sa
stal povestný svojou dobročinnosťou, ktorá
ešte vzrástla, keď sa stal biskupom v Myre
(dnešná Dembra v južnom Turecku). Jeho
životopisci hovoria, že už od mladosti bolo v
ňom vidieť niečo zvláštneho. Je to aj
pochopiteľné, veď žil medzi pohanskými
chlapcami, od ktorých sa líši úprimnou
zbožnosťou a skromnosťou. Úsmevom si
podmaňoval mladé duše, vyhľadal ich a
privádzal na cestu zbožnosti a čistého
života. To isté robil aj ako dospelý. Práve z
tohto dôvodu dostal titul miláčika a
ochrancu detí. Nikdy tak ako dnes potrebujú
deti pomoc od Najvyššieho aj cez mocný
príhovor sv. Mikuláša. Povesť o jeho
nádhernom živote budila pozornosť
duchovenstva a bolo prianím všetkých, aby
sa stal kňazom. Rodičia sa postarali o jeho
dobrú výchovu a vzdelanie, sám sa
pripravoval pre budúcnosť čnostným
životom. S radosťou čítaval Sväté písmo a
iné duchovné knihy. Keď sa stal kňazom,
konal ešte väčšie umŕtvovanie. Po smrti
rodičov Mikuláš potajomky rozdával svoj
majetok chudobným.
Miloval svojich blížnych, ako seba samého a
k nepriateľom prechovával tiež veľkú lásku.
Niektoré životopisy hovoria, ako svätý
biskup odvrátil od svojho mesta hlad, ako
vzkriesil zabitých klerikov. Napriek všetkej
kritickej obozretnosti a výhradám, treba

pripustiť, že v postave myrskeho biskupa
muselo ísť o výnimočnú osobnosť, ktorá
vyvolala nezvyčajnú pozornosť a úctu. V
legendárnom životopise sv. Mikuláša
zohráva významnú úlohu číslo tri. Tri boli
boháčove dcéry i vrecká zlata, ktorými ich
vykúpil, vzkriesil k životu troch zabitých
mladíkov a zachránil troch neprávom
odsúdených na smrť. Traja boli aj
námorníci, ktorých vyslobodil z búrky pri
tureckom pobreží. Na základe legendy o
troch chudobných dievčatách sa zrejme
odvodzuje ľudový zvyk v niektorých
krajinách obdarúvať sa na sviatok tohto
svätca drobnými darčekmi. Meno Mikuláš
bolo najobľúbenejšie v 12. storočí, používa
sa však dodnes. Z neho vznikli odvodeniny
ako Colin, Nicolson, Nixon, Nikolaj, Nicola,
Nicolette a iné. Je mu zasvätených mnoho
kostolov, najmä Gréckokatolíckej a
Pravoslávnej cirkvi. Svätý Mikuláš zomrel v
pokročilom veku a pochovali ho v myrskom
kostole, kde boli jeho telesné pozostatky až
do roku 1087. Keď Myru obsadili
moslimovia, Mikulášove ostatky boli
prenesené do talianskeho prístavného
mesta Bari, kde žilo veľa gréckych
prisťahovalcov. Tam postavili nový kostol
zasvätený Mikulášovi. Z jeho hrobky v Bari
vyteká vonná látka nazývaná myrha, čo
vysvetľuje jeho patronát nad voňavkármi,
lekárnikmi, obchodníkmi a námorníkmi.
Množstvo pútnikov prichádza stále k jeho
hrobu. Vďaka tomu sa úcta k tomuto
svätcovi rozšírila aj po západnom svete. 
Sv. Mikuláš zachránil námorníkov, ktorí kvôli
hmle stratili orientáciu na mori a dlho
blúdili, kým našli prístav. Tak k nám hovorí
aj kňaz Marián Kuffa, aby sme sa nebáli tmy,
lebo zažaté elektrické svetlo či sviečka nám
pomôžu, ale veľmi nebezpečná je hmla. Aj
cez deň aj v noci. Práve teraz prežívame
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nebezpečné hmlisté časy, v ktorých jediným
záchranným majákom je pre nás Bez hriechu

počatá Nepoškvrnená Panna Mária.

Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu
počatá, oroduj za nás, ktorí sa k tebe
utiekame. Túto modlitbu odovzdala 18. júla
1830 Panna Mária Kataríne Laboure z
rehole Dcér kresťanskej lásky Vincenta de

Paul, keď sa jej zjavila a prikázala jej, aby
dala urobiť medailón s jej podobizňou.
8.12.1854 pápež Pius IX. slávnostne vyhlásil

dogmu – NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY
MÁRIE. Nepoškvrnené počatie Panny Márie
bolo témou mnohých teologických debát.
Jeho obhajobu ako cirkevnú dogmu
uskutočnil Ján Duns Scotus na univerzite v
Paríži roku Pána 1305. Zomrel v Kolíne v
roku 1308. Blahorečený bol Jánom Pavlom
II. 20.marca 1993. 

Zdroj: zivotopisysvatych.sk, www.greckokat-sabinov.sk, 
(spracovala Jozefína Gajdovčíková)                   

1. čítanie: Iz 40, 1-5. 9-11
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Refrén: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a daj
nám svoju spásu.
2. čítanie: 2 Pt 3, 8-14
Evanjelium: Mk 1, 1-8

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Prichádza! Nevieme presne kedy, kam, ako. Vieme len, že nový kráľ prichádza a prináša
vyslobodenie. Koľkokrát ľudia čakali na nového kráľa (riaditeľa, predsedu, prezidenta, ...) s
nádejou, že práve on ich zachráni. Často ale nasledovalo sklamanie, pretože ľudia sú
limitovaní svojimi schopnosťami, mnohí dokonca poškodili zverené hodnoty. A tak sa
možno pripravujeme na príchod Ježiša skepticky, bez očakávaní. A predsa vieme, že pre nás
zomrel, vydal úplne všetko! Dnes sa môžeme s dôverou oprieť o Božiu moc a očakávať
skutočného záchrancu, Kráľa prinášajúceho život do nášho, do môjho sveta. 

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 2. týždeň žaltára

Z farskej matriky

Vmesiaci november prijali sviatosť manželstva 

Ema Mária Josipčuková a Michal Zimný.

Rozlúčili sme sa s Pavlom Krivákom.

Krsty neboli žiadne.
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Arcidiecézna charita Košice rozdala vyše
100 porcií jedla ľudom v núdzi

Košice (TK KBS) Vyše 800 porcií jedla

poputovalo prostredníctvom Arcidiecéznej
charite Košice ľuďom, ktorí sa ocitli v
zložitej životnej situácii. Vo vybraných
dvanástich strediskách v ôsmich mestách
nasýtila vo štvrtok 3. decembra 2020
košická charita ľudí v núdzi, osamelých
seniorov, ľudí bez vlastného domova, aj
rodiny, ktoré prežívajú náročné životné
obdobie. Vďaka iniciatíve dm {spoločne} a
spoločného projektu so Slovenskou
katolíckou charitou spríjemnia ľuďom
predvianočné obdobie.
Vážime si dobročinnosť spoločnosti dm a
sme radi, že projektom Giving Friday
nasýtime stovky ľudí. Týmto ľuďom chceme
touto cestou ukázať, že vo svojej samote a
náročných chvíľach charita stojí pri nich a
pomáha im,“ povedal Cyril Korpesio,
riaditeľ Arcidiecéznej charity Košice. Do
projektu sa zapojili strediská v mestách, kde
má spoločnosť dm svoju pobočku. 
„Vo štvrtok 3. decembra sme rozdali vyše
800 porcií slávnostného jedla. Aktivitu sme
spojili so spomienkou na sv. Mikuláša, ktorý
bol známy svojou štedrosťou. Vzhľadom na
protipandemické opatrenia sme nezasadli
za jeden spoločný stôl. Deň sme strávili v
malých skupinkách alebo sme jedlo v
hygienicky zabalených obaloch rozdali
rodinám a ľuďom, ktorí si na nich
pochutnali na izbách,“ priblížila za
arcidiecéznu charitu Silvia Hrabčáková.
Prostredníctvom tohto podujatia sme

chceli ľuďom dopriať pocit radosti a nádeje.
Každý kto nakúpil, prispel.
Už tretí rok zmenila dm „Black Friday“ na
„Giving Friday“, keď sa nákupom počas
piatka opäť spája s podporou zmysluplného
projektu. Vďaka iniciatíve dm {spoločne}
venovali 5 % z celkového denného obratu v
rámci e-shopu mojadm.sk a všetkých
predajní dm na prípravu slávnostného jedla
počas adventného obdobia pre viac ako
2000 ľudí po celom Slovensku. Každý, kto v
piatok 27. novembra nakúpil, prispel k
tomu, že tento rok sa vyzbieralo
neuveriteľných 45 105,40 eur. 
„Teší nás, že tohtoročných 5 percent z
nášho celkového obratu počas Giving
Friday opäť pomohlo na dobrú vec,
obzvlášť v týchto nie ľahkých časoch,“
povedala Janka Poláčková, prokuristka
spoločnosti dm drogerie markt. Vďaka tejto
sume sa rozdalo vyše 2 000 porcií
slávnostného jedla pre ľudí v náročnej
životnej situácii prostredníctvom
arcidiecéznych charít Slovenskej katolíckej
charity.
Arcidiecézna charita Košice v adventnom
období potešila seniorov i ľudí v núdzi
prostredníctvom týchto zariadení a služieb:
Dom pokojnej staroby – diecézny kňazský
dom F. Majocha vo Veľkom Šariši; Charitný
dom sv. Rafaela v Sabinove; Denný
stacionár Matky Terezy v Bardejove; Hospic
Matky Terezy v Bardejove; Charitný dom sv.
Alžbety v Košiciach; Dom pokojnej staroby
A. F. Colbrieho v Košiciach; Krízové centrum
pre matky s deťmi v Košickej Novej Vsi;
Charitatívno-sociálne centrum Michalovce;
Charitný dom pre mládež vo Vranove nad
Topľou; Charitatívno-sociálne centrum
Humenné; Charitný dom sv. Štefana v
Snine; Denný stacionár v Snine. 
TK KBS informovala Silvia Hrabčáková

(spracovala Anna Sabolová ml.)
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VV čASEčASE oDoD 07.12.2020 07.12.2020 DoDo 13.12.202013.12.2020

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 13.12. - 19.12. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Anna Kmeťová.
Roráty: V 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: Pred Vianocami nebude možné sa 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.
Kántry: Na budúci týždeň sú zimné kántrové dni v stredu, piatok a sobotu. Záväzný je jeden
deň. Obsah zimných kántrových dní je príchod Kristovho kráľovstva do rodín; duchovná
obnova rodín; pokoj a spravodlivosť vo svete.
Večné svetlo v našom kostole môžete spojiť so svojimi úmyslami. Prispejte v sakristii na
sviece sumou 3 € a zároveň sa zapíšte na niektorý z týždňov budúceho roka.
Prísny pôst: V piatky až do 18. decembra 2020 sme pozvaní otcami biskupmi k prísnemu
pôstu za odvrátenie pandémie. Veriaci medzi 18. a 60. rokom života, ktorí sú celkom zdraví,
nech sa postia takým spôsobom, ako sa zvykneme postiť na Veľký piatok.
Protiepidemické opatrenia: Aktuálne môže byť počas bohoslužby obsadených 50 % miest na
sedenie šachovnicovým spôsobom. 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.

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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„Náhoda pomáha tým, ktorí sú na ňu pripravení.“ (Blaise Pascal)

PPoNDELoKoNDELoK 07.12.202007.12.2020
Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti  

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Mikuláš, Zuzana, Michal; 

+ Mária  

UU ToRoKToRoK 08.12.202008.12.2020
NEPOŠKVRNENÉ POČATIE
PREBLAHOSLAVENEJ P. MÁRIE
(slávnosť) – prikázaný sviatok 

Sv. omša: 1600 za farnosť  

Sv. omša: 1800 + kňazi Martin Čelovský, 
Štefan Šanta, Jozef Fuňa 
a Anton Tatarko   

SS TREDATREDA 09.12.202009.12.2020
Sv. Jána Diega Cuauhtlatoatzina

(ľubovoľná spomienka) 

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Michal a Mária Rusnakoví, 
Ján Rada  

ŠŠ TVRToKTVRToK 10.12.202010.12.2020
Preblahoslavenej Panny Márie

Loretánskej 

(ľubovoľná spomienka) 

Spovedanie: 1700 + poklona Olt. sv.:

Sv. omša: 1800 + Mária Šimková   

PP IAToKIAToK 11.12.202011.12.2020
Kántry 

Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Pavol Krivák

SS oBoTAoBoTA 12.12.202012.12.2020

Večerná sv. omša z nedele

Sv. omša: 1800 ZBP Lucia (40 rokov), 
Zuzana s rodinami a Anna        

NN EDEľAEDEľA 13.12.202013.12.2020

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA
(NEDEĽA GAUDETE)

Sv. omša: 730 + Anastázia a Emil 

Sv. omša: 900 za farnosť 

Sv. omša: 1030 + Anna (nedožitých 100 r.), 
Alojz, Ladislav a Jozef Uhlíkoví 


