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Vianočný vinš si prizval koledu:
vraj pôjdu, kam ich oči povedú-
hornatým krajom, šírou rovinou, 
s tou tisícročia starou novinou,
že časy sviatkov ľuďom nastali. 

Dieťatko narodené v maštali
svet požehnáva znova pokojom.

Nech privíta ho každý po svojom,
a nech mu lásku sveta popraje.

Ako ono symbolom dobra je
nech dobrá vôľa k nám si prisadne 
a skutky naše nech sú príkladné,

nech k našim  blížnym cestu zaviatu
vyznačia v snehu stopy návratu…

Vianočný stromček nech nám zarodí,
nech stôl je štedrý ako na hody 

a v dušiach našich dobrá pohoda
nech v jasličkách to dieťa pohojdá. 

Požehnané a milostiplné Vianoce praje o. Marcel a redakcia časopisu
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1. čítanie: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16
Ž: 89, 2-3. 4-5. 27+29
Refrén: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať
budem naveky.
2. čítanie: Rim 16, 25-27
Evanjelium: Lk 1, 26-38

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Narodenie Ježiša je samozrejme spojené s jeho matkou. V texte evanjelia ide o postoj
Márie, ktorá prijíma Boží plán so všetkými dôsledkami. Žasneme nad bezprostrednosťou a
pokorou tohto dievčaťa (mohla mať pätnásť rokov). Ale kľúčová je iná vec! Anjel jej hovorí
„milostiplná“. Boh Máriu zahŕňa zvláštnou milosťou. Bez nej by Mária nemohla svoju úlohu
splniť. Ukazuje sa tu typický Boží mechanizmus povolania. On nás pozýva do svojho plánu.
Pokiaľ ho prijmeme, dáva nám svoju milosť, aby sme ho mohli uskutočniť, aj keď sa
môžeme cítiť nedostatočne zdatnými. Je to predovšetkým Božie dielo, do ktorého pozýva
svojich služobníkov. Preto je zvestovanie Panne Márii vzorom našej odpovede na Božie
povolanie.

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára

Kde bolo, tam bolo...

Deň “D” - 1 .deň (5. júl 2020)

Pred touto obcou sú postavené umelé

rybníky, ktoré teraz spravujú Slovenské
rybníky Žilina. Aj v tejto obci chlapci menia
smer. Odbočujú na Pakostov. Pekným
kopcom, na ktorom je kostol s cintorínom,
opúšťajú dedinu Nižná Sitnica. Zatiaľ
pohodová cesta. Jemná pahorkatina. Cesta
vedie sem tam cez pole, cez les. Pred
dedinou Pakostov majú prvú prestávku. Pri
miestnej kaplnke využívajú prameň, ktorý
vyteká zo zeme rovno pred kaplnkou na
osvieženie a doplnenie chýbajúcej vody vo

fľašiach na bicykloch. Hneď vedľa kaplnky na
malom brehu je z bielych kameňov vyložený
názov obce. Po krátkom oddychu pokračujú
ďalej. Za dedinou Pakostov ich čakajú ďalšie
dediny. Prechádzajú obcou Ruská Kajňa.
Pred vstupom do dediny Oľka ich čaká ďalšia
zmena okresu – Medzilaborce. Zároveň aj
nasleduje zmena terénu. Cesty sú tu viac do
kopcov. Nasleduje dedina Repejov. Tesne
pred vstupom do obce Varechovce modrá
informačná tabuľa oznamuje zmenu okresu
– Stropkov.  Až prichádzajú do obce Havaj.
Zaujímavý názov obce. Ako ináč, chlapci si
tento moment zachytili fotoaparátom. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(spracoval Peter Tóth)
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Desatoro bezpečných
Vianoc

K spomaleniu šírenia vírusu počas obdobia
Vianoc a Nového roka pomôžeme, ak
dodržíme tieto kroky:

1. Ži v bubline
Vytvorme si malú bublinu z rodiny alebo
blízkych priateľov, v ktorej budú ľudia, s
ktorými sa plánujeme počas sviatkov a
silvestrovských osláv často stretávať. Úplne
ideálne by bolo, keby sme strávili sviatky s
tými, s ktorými sme dlhodobo v spoločnej
domácnosti. 

2. Dodržuj izoláciu
Pred stretnutím s blízkymi vo svojej bubline
sa pokúsme aspoň 7 dní izolovať, prípadne
sa, ak je to možné, nechajme otestovať.

3. Nos stále rúško
Keď sme v kontakte s ľuďmi mimo svojej
bubliny majme stále nasadené rúško, ktoré
prekrýva nos aj ústa, a zachovávajme
fyzický odstup aspoň dva metre. Ak by sme
sa ocitli v prítomnosti infikovaného človeka,
výrazne tak znižujeme riziko, že sa
nakazíme.

4. Vyhýbaj sa blízkemu kontaktu
Blízkym kontaktom s ľuďmi mimo svojej
bubliny sa vyhýbajme. Stretávajme sa s
nimi, keď to ide,  vždy vonku.

5. Používaj viac telefón
Stretnutia s rodinou a priateľmi mimo
svojej bubliny vybavme cez telefón alebo
ich odložme na budúci rok.

6. Separuj sa od ľudí
Vyhýbajme sa miestam, kde je veľa ľudí.
Obmedzme čas strávený́ v obchodoch.
Naozaj nie je potrebné, aby sme na tieto
sviatky mali nakúpené všetko tak ako
inokedy. 

7. Dodržiavaj hygienu
Umývajme si ruky, používajme dezinfekciu a
pravidelne vetrajme. Pri stretnutiach mimo
svoju bublinu si nepodávajme ruky ani sa
neobjímajme.

8. Buď aktívny
Využime každú možnosť vyjsť na slnko,
aktívne sa hýbať a ísť do prírody. Ak sú tam
s nami len ľudia z našej bubliny, zložme si
rúško a uvoľnime sa. Budujme svoju
imunitu a snažme sa aspoň na chvíľu na
koronu zabudnúť.

9. Izoluj sa pri príznakoch
Pri horúčke, kašľaní, sťaženom dýchaní či
strate chuti alebo čuchu sa okamžite
izolujme. Následne kontaktujme lekára a
dajme sa otestovať. Izolujme sa a
otestujme aj po blízkom kontakte s
infikovanou osobou.

10. Informuj blízkych
Ak sa u nás infekcia koronavírusom potvrdí,
informujme o tom všetky naše blízke
kontakty v posledných dňoch. Nie je žiadna
hanba infikovať sa koronavírusom, ale je
hanba to tajiť.

(pripravili vedci a lekári)
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mocný zástanca

“Milovaný otec, otec nehy, poslušnosti a

pohostinnosti, otec tvorivej odvahy,
robotník, vždy v tieni“ - týmito slovami
pápež dojímavým spôsobom opisuje
osobnosť svätého Jozefa v apoštolskom liste
Patris corde (S otcovským srdcom), ktorý
bol zverejnený 8. decembra pri príležitosti
150. výročia vyhlásenia sv. Jozefa za
nebeského patróna Katolíckej cirkvi. Tento
apoštolský list zdôrazňuje aj tvorivú odvahu
sv. Jozefa. Prejavuje sa to najmä v
ťažkostiach, keď daná situácia vydoluje z
človeka nečakané ľudské schopnosti. „Tesár
z Nazareta,“ vysvetľuje pápež, dokáže z
problému urobiť príležitosť, lebo vždy
dôveruje v Božiu prozreteľnosť. Každý
núdzny, chudobný, trpiaci, umierajúci,
cudzinec, uväznený a chorý človek je
„dieťa“, na ktoré dohliada sv. Jozef. Od neho
by sme sa mali naučiť milovať Cirkev a
chudobných. Obľúbená modlitba pápeža
Františka k sv. Jozefovi pochádza z
francúzskej modlitbovej knihy z 19.storočia.
Vyjadruje zbožnosť a dôveru vo svätého
Jozefa, ale tiež predstavuje určitú výzvu,
pretože sa končí slovami: „Nech nepovedia,
že som ťa vzýval nadarmo, ukáž mi, že
tvoja dobrota je rovnako veľká ako tvoja
sila.“
Medzi invokáciami litánií k sv. Jozefovi je aj
zvolanie – patrón zomierajúcich a v ľudovej
zbožnosti je uznávaný ako patrón šťastlivej
smrti. Malá Terezka Ježiškova sa vyjadrila:
„Keby len ľudia vedeli ako sa treba modliť za
zomierajúcich.” Niet primeranejšej a
najliehavejšej doby ako je dnešná, kedy nám
pandémia pripomína pominuteľnosť a
potrebujeme veľkú pomoc na príhovor sv.
Jozefa.
„Ako napísal Gregor Veľký, Boh nás niekedy

učí slovami a niekedy nás učí aj faktami.
Dnes je takou udalosťou, prostredníctvom
ktorej k nám hovorí Boh, pandémia
koronavírusu. Celému ľudstvu to
pripomenulo, že všetci sme smrteľní“ –
povedal pápežovi Františkovi a členom
rímskej kúrie páter Raniero Cantalamessa,
OFMCap. Nedávno zvolený kardinál, bez
biskupskej vysviacky Raniero Cantalamessa
je kazateľom pápežského domu a prvú z
troch adventných meditácií venoval práve
smrti. Taliansky kapucín pripomenul, že
reflexia nad smrťou zohrala dôležitú úlohu
pri prvej evanjelizácií a podľa jeho názoru
dnes môže pomôcť znovu evanjelizovať
svet. Upozornil, že existujú dva spôsoby,
ktorými je možné hovoriť o smrti -
ohlasujúci Kristovo víťazstvo, alebo využitie
rozumu, kde reflexia nad smrťou nás vedie k
dobrému životu. Tentoraz sa pápežský
kazateľ zameral na rozumový prístup, ktorý
je prítomný vo všetkých kultúrach a patrí
tiež ku kresťanskej tradícii. Toto je
vyjadrené v modlitbe Žalmu 90: „Tak nás
nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť
srdca“, ako aj v trapistickom zvolaní:
Memento mori – pamätaj na smrť. Raniero
Cantalamessa poznamenal, že
nevyhnutnosť smrti je každému zrejmá, a to
natoľko, že nemecký filozof Martin
Heidegger definoval človeka ako bytie
smerujúce k smrti. Súčasná kataklizma nám
pripomína, ako málo môže človek plánovať
a rozhodovať o svojej budúcnosti, ak nemá
vieru. Sestra smrť je skutočne naša staršia
sestra a dobrá učiteľka. Učí nás tak veľa, ak
ju dokážeme usilovne počúvať. Cirkev sa
nebojí poslať nás do jej školy. Kazateľ
pápežského domu poznamenal, že úvahy o
smrti sú jedinou zbraňou, ktorú je možné v
súčasnosti použiť na vymanenie sa z
nasýtenosti našej spoločnosti. Je
presvedčený, že Boh chce, aby jeho proroci
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dnes ohlasovali pominuteľnosť tohto sveta,
pretože miluje svoje deti a nechce, aby ako
ovce boli hnané do šeolu, kde by ich pásla
smrť.“ V homílií Raniero Cantalamessa

okrem iného uviedol: „Videnie života z
pohľadu našej vlastnej smrti nám pomáha
žiť mimoriadne dobre.“ 
Zdroj: Katolícke noviny č.50, 51/52

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)                   

SVÄTÉ NA

ZAVOLANIE...

...keď už máš dosť návštev a hostí...

Byť pohostinným nie je vždy jednoduché.

Ako matky neprestajne napĺňame potreby
členov svojej rodiny a sme ustavične v
jednom kole. Pozvať si domov ďalších ľudí,
ktorých treba obskakovať a starať sa o nich,
je nezriedka to posledné, po čom by sme
túžili. Veď vlastní členovia rodiny nás
zásobujú dostatkom neporiadku... Hostia
prinášajú prácu navyše, vedia narušiť
životný rytmus a vykoľajiť celý chod
domácnosti. Vo chvíľach, keď by sme
najradšej odmietli hostí, ktorí by u nás
chceli aj prespať a poradili im, aby radšej išli
do hotela, môžeme sa obrátiť na svätú
Lýdiu, Pavlovu prvú konvertitku vo
Filipínach, ktorá je známa tým, že Pavla a
jeho učeníkov prichýlila vo svojom dome.
Práve odtiaľ svätý Pavol pracoval na
založení prvého kresťanského spoločenstva

v Európe. Hostia sediaci u vás v obývačke
pravdepodobne nemajú taký vznešený cieľ.
No aj my môžeme založiť v našej rodine
akési malé kresťanské spoločenstvo, keď im
budeme trpezlivo a s láskou slúžiť. Tak
budeme aj my vzorom kresťanských
hodnôt. Keď nás naša najbližšia rodina uvidí
ako sa vľúdne usmievame aj keď sa v
rozhovoroch už asi piatykrát opakuje tá istá
historka, alebo ako trpezlivo upratujeme po
hosťoch, budú mať možnosť vidieť
kresťanskú lásku v praxi.
Svätá Lýdia, predavačku purpuru z mesta
Tyatiry si veľmi ctila Pána. Počúvala
pozorne rozprávanie  Pavla a Pán jej otvoril
srdce a dala sa pred svojim domom pokrstiť
i povedala: „Ak si myslíte, že som verná
Pánovi, poďte do môjho domu a zostaňte.“
(Sk 16,14-15)
Drahá svätá Lýdia, prosím, pros aj za nás,
aby sme pohostinnosťou voči iným mohli
ukazovať svojej rodine, ako sa doma
prejavuje kresťanská láska...

Zdroj: Gibsonová, Chistine: Sväté na zavolanie.
spracovala: Jana Dzurovčinová
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V spišskom seminári vyšla novéna a
modlitba k bl. Carlovi Acutisovi 

Spišská Kapitula 15. decembra (TK KBS)

Administrátor Spišskej diecézy Mons. Ján
Kuboš udelil cirkevné schválenie
(imprimatur) novéne k blahoslavenému
Carlovi Acutisovi. Vyšla v Kňazskom
seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej
Kapitule. Novéna obsahuje aj modlitbu k
blahoslavenému Carlovi. Po nej nasleduje
deväť vybraných častí novény. Uvedené sú
Božím slovom. Pridané sú príbehy z
Carlovho života. 
NOVÉNU je možné nájsť na:
www.tkkbs.sk/downloads/pdf/2020Carlo_
Acutis.pdf
„Ide o farebnú brožúru vo formáte A7,
ktorá má 36 strán. Okrem novéne je v nej
možné nájsť aj ďalšie zaujímavé prílohy a
odkazy na aplikácie a webstránky. Kniha
predstavuje vhodný darček pre mladých,
birmovancov, animátorov či miništrantov.
Tí, ktorí ju chcú získať, sa môžu ozvať na
adresu rektorat@kapitula.sk,“ uviedol pre
TK KBS Martin Majda z Kňazského
seminára. Dodal, že k dispozícii je aj v
online verzii, nájsť sa dá na jeho osobnom
blogu na Mojej komunite.
Športovo a spoločensky založený chlapec,
ktorý zomrel vo veku 15 rokov roku 2006 na
leukémiu v nemocnici v Monze pri Miláne,

je známy svojím výrokom: „Všetci sa rodia
ako originály, ale mnohí zomierajú ako
fotokópie.“ Pápež František tieto slová
citoval v dokumente „Kristus žije“,
vydanom po synode o mladých, viere a
rozlišovaní povolania. Za blahoslaveného
ho vyhlásili 12. októbra 2020 v Bazilike sv.
Františka v Assisi. Carlo svoj výnimočný
talent v oblasti informatiky využíval na
evanjelizáciu. Osobitnú úctu mal k
Eucharistii, nazýval ju svojou „autostrádou
do neba“. Svätý Otec František určil
liturgický deň blahoslaveného Carla Acutisa
na 12. október, výročný deň jeho smrti.

Modlitba k blahoslavenému Carlovi
Nebeský Otče, ty si nám dal obdivuhodný
príklad kresťanského života v
blahoslavenom Carlovi, ktorý za základ
svojho života považoval Eucharistického
Krista a od neho čerpal silu do všetkého, čo
mu život prinášal. K Ježišovi túžil svojím
slovom a príkladom priviesť všetkých, s
ktorými ho život spojil, aby aj oni v ňom
objavili zmysel svojho života. Na príhovor
našej nebeskej Matky, Panny Márie, ktorú
si tvoj služobník Carlo tak veľmi ctil a aj na
jeho príhovor ťa prosím o túto milosť...
(môžeš povedať svoju prosbu). A okrem
toho aj o pravú vieru, hlbokú nádej,
obetavú lásku, príkladný kresťanský život,
horlivosť v evanjelizácii a o šťastnú hodinu
smrti, aby som sa po skončení tejto
pozemskej púte mohol v nebi radovať s
tebou a so všetkými svätými, lebo ty žiješ a
kraľuješ na veky vekov. Amen.

(spracovala Anna Sabolová ml.)

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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VV čASEčASE oDoD 21.12.2020 21.12.2020 DoDo 27.12.202027.12.2020
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 27.12. - 2.1. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Marta Kriváková.

Roráty: V utorok bude rorátna svätá omša o 600 (len pri sviečkach). 
Betlehemské svetlo: Betlehemské svetlo nebudeme roznášať po Čemernom. Môžete si ho
vziať domov odpálením zo sviec v kostole počas nasledujúceho týždňa po sv. omšiach.
Polnočná sv. omša je vigílna sv. omša zo slávnosti Narodenia Pána. Kto sa na nej zúčastní,
nech už prosím neprichádza na sv. omšu cez deň, aby sme povolenú kapacitu kostola ponúkli
iným. Zvlášť seniorov prosím, ak už sa rozhodnú zúčastniť na sv. omši, aby prišli v deň

slávnosti ráno o 730. Na sviatok sv. Štefana budú len dve sv. omše, o 900 a o 1030.
Požehnanie rodín: Na sviatok Svätej rodiny na budúcu nedeľu bude po homílii požehnanie
rodín spojené s obnovením manželských sľubov. Prosím manželov, aby podľa možnosti boli
na svätej omši vedľa seba.
Protiepidemické opatrenia: Na základe Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej
republiky možno od 19. 12. 2020 bohoslužby vykonávať len s výlučne sediacimi veriacimi a to
tak, že je zabezpečené sedenie v každom druhom rade a zároveň medzi obsadenými miestami
ostane jedno miesto neobsadené (t.j. 25% miest na sedenie). 
Platia aj všetky bežné 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.
Testovanie na Covid-19: Od pondelka 21.12.2020 bude zriadené druhé MOBILNÉ ODBERNÉ
MIESTO na Bernolákovej ulici – AREÁL TRŽNICE pre antigénové testovanie. Pokiaľ niekomu
vyjde pozitívny antigénový test, celá domácnosť ostáva v domácej izolácii. Jej ostatným
členom sa v priebehu nasledujúceho dňa ozve pracovník RÚVZ Vranov nad Topľou a oznámi
im termín s presnou hodinou, kedy budú objednaní na PCR testy.
Kedy NETREBA ísť na antigénový test:
1. ak máte príznaky infekčného ochorenia horných dýchacích ciest – nádchu, kašeľ, zvýšenú
teplotu a bolesť hrdla 
2. ak máte iné príznaky ochorenia na COVID 19 – strata čuchu, chuti, bolesti kĺbov, svalov 
3. ak ste boli v blízkom kontakte s osobou pozitívnou na COVID 19 (váš rodinný príslušník,
alebo kolega v práci). 
V každom z týchto prípadov ostaňte doma (!), nešírte ochorenie ďalej, volajte svojho
ošetrujúceho lekára a liečte sa. Telefonicky kontaktujte Regionálny úrad verejného
zdravotníctva (RÚVZ), ktorý Vás v prípade potreby objedná na RT PCR test (RÚVZ: 0915 783
454, 057/488 19 51, 057/446 46 31, 0911 393 279).
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LITURgICKýLITURgICKý PRogRAMPRogRAM oDoD 21.12.2020 21.12.2020 DoDo 27.12.202027.12.2020

„Najjednoduchšie veci sú tie najneobvyklejšie.“ (Paulo Coelho)

PPoNDELoKoNDELoK 21.12.202021.12.2020 Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Eva Kolečavová 

UU ToRoKToRoK 22.12.202022.12.2020 Sv. omša: 600 + Mária a Ondrej; 
+ Pavol, Mária, Stanislav, Karolína 

SS TREDATREDA 23.12.202023.12.2020 Spovedanie: 1700

Sv. omša: 1800 + Ján (50. výročie) 

ŠŠ TVRToKTVRToK 24.12.202024.12.2020
Štedrý deň 

Sv. omša: 800 + Ladislav, Mária, Ján, Mária, 
Anna   

PP IAToKIAToK 25.12.202025.12.2020
NARODENIE PÁNA (slávnosť)

Sv. omša: 0000 (polnočná)

Sv. omša: 730 za farnosť  

Sv. omša: 900 na úmysel celebranta

Sv. omša: 1030 za pekárky a pekárov 
vianoč. oblátok v našej farnosti  

SS oBoTAoBoTA 26.12.202026.12.2020
Sv. Štefana, prvého mučeníka
(sviatok)

Sv. omša: 900 ZBP rod. Sabolová a Slivková   

Sv. omša: 1030 ZBP Anna a Ján s ich rodinami        

NN EDEľAEDEľA 27.12.202027.12.2020

SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A
JOZEFA  

Sv. omša: 730 za farnosť  

Sv. omša: 900 ZBP Štefan (40 rokov) s rodinou 

Sv. omša: 1030 + Eduard a Matúš 


