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Nový rok 2021 – rok sčítania

obyvateľstva

Drahí bratia a sestry!

Dnes je Nový rok 2021. Tento deň je u nás
významovo veľmi bohatý. Je cirkevnou
slávnosťou Panny
Márie Bohorodičky a svetovým dňom
modlitieb za pokoj. Z občianskeho hľadiska je
začiatkom nového kalendárneho roka aj
Dňom vzniku Slovenskej republiky.
Možno nájsť spoločného menovateľa,
ktorým by sa dali tieto rozdielne významy
dnešného dňa spojiť? Áno, významy Nového
roka sa spájajú v nás veriacich ľuďoch. My
sme aj veriaci katolíci a sme aj občania
Slovenskej republiky vo veľkej európskej
rodine národov.
Pravidelne a radi si na Nový rok vinšujeme
zdravie, šťastie a hojné Božie požehnanie. A
hoci dnes slávime, s istou bolesťou si
uvedomujeme, že na nastávajúci rok ešte
stále vrhá svoj tmavý tieň svetová pandémia.
Oprávnene teda máme strach o seba i svojich
drahých. Preto by nás veľmi potešilo, keby sa
naše krásne novoročné vinše skoro a bohato

naplnili. Vieme však, že nie všetko, čo v
novom roku príde a čo nás čaká, je v našich
rukách. Rozhodne potrebujeme veľké Božie
požehnanie prameniace z múdrej Pánovej
prozreteľnosti.
O štedrom požehnaní sme počuli v dnešných
liturgických čítaniach. Z Knihy Numeri sme
čítali, ako Pán posiela Mojžiša za Áronom a
jeho synmi, aby v Božom mene žehnali
všetok ľud. So žalmistom sme volali: „Bože,
buď nám milostivý a žehnaj nás!“ A prosili
sme „nech nás Pán požehná, a nech si ho ctia
všetky končiny zeme.“ Celá novoročná
bohoslužba je našou spoločnou prosbou o
požehnanie. Žiadame oň všemohúceho
Boha, ktorý je Pán sveta i času. Ale
nežiadame ako cudzí, či Bohu neznámi. Práve
naopak! Veď v Liste Galaťanom svätý Pavol
zdôrazňuje, že v Ježišovi Kristovi nás Boh
prijal za svoje deti: „Nie si otrok, ale syn!“
Napokon nám svätý Lukáš pripomína
Vianoce – teda tú zázračnú chvíľu, keď Boh
poslal svojho Syna, narodeného zo ženy, aby
nás vykúpil a aby sme
dostali adoptívne
synovstvo. Toto je
najhlbší dôvod
sviatočnej radosti
dnešného dňa. Vďaka
Božej láske sa aj my,
skrze Krista
narodeného z Panny
Márie Bohorodičky,
stávame Božími
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deťmi! Toto synovstvo a dcérstvo sme
prijali ako svätý dar, keď sme boli pokrstení.
A tento dar zostáva s nami po celý život, aj
v tomto novom roku, ktorý začíname s
modlitbou k nebeskému Otcovi o
požehnanie.
My vaši biskupi chceme v tomto
pastierskom liste pripomenúť dôležitosť
duchovného smerovania nás veriacich – i
celej spoločnosti – aby sme boli počas
nastávajúceho roka otvorení tomu
potrebnému požehnaniu dobrotivého Pána
Boha. Náš pozitívny vzťah k Bohu, ktorí
mnohí ľudia vnímajú ako vzťah k pravej
Láske, Pravde, Vernosti a najvyššiemu
Dobru, odporúčame postaviť na prvé
miesto všetkých našich snažení. Lebo vždy –
či si to uvedomujeme, alebo nie – sme
Božie stvorenia a stále existujeme z Božej
milosti (porov. Jn 1, 16; Sk 17, 28).
V tomto roku sa na Slovensku od 15.
februára do 31. marca uskutoční celoštátne
elektronické sčítanie ľudu. Sčítanie sa koná
opäť po desiatich rokoch. Je to známa a
logisticky náročná udalosť s veľkým
dosahom. Sčítanie má podať presnejší
obraz o Slovensku, o jeho bohatstve či
chudobe, o jeho vzdelaní a kultúre. A má
podať obraz aj o náboženskej situácii: o
tom, koľko je na Slovensku veriacich –
katolíkov latinského i gréckeho obradu,
evanjelikov, pravoslávnych a iných, a koľko
je aj takých, ktorí sa považujú za
neveriacich. Otázka náboženskej viery a
príslušnosti k cirkvi je dôležitá a vyžaduje si
pravidelné spresnenie.
Toto prihlásenie sa ku svojej cirkvi má za
úlohu utvoriť čo najvernejší obraz o
náboženskom stave obyvateľov Slovenska.
Čo naši ľudia slobodne vyznávajú, kam
nábožensky patria, kam ich zaradil ich krst,
ktorý dosiaľ nepopreli. Žijeme v slobodnej a

demokratickej spoločnosti, a preto
môžeme bez obáv vyznávať svoju vieru.
Využime to! Už sa nemusíme báť
prenasledovania a nemusíme dávať krstiť
svoje deti tajne, ako to bolo v minulosti.
Žijeme v Európe, ktorá vyrástla a dosiaľ
čerpá zo židovsko-kresťanského
duchovného dedičstva. Kristova cirkev sa
rozprestiera po celom svete (porov. Mt 24,
14; Rim 1, 8; Kol 1, 5). Patria do nej všetci,
ktorí boli pokrstení v mene Otca i Syna i
Ducha Svätého.
Zahrnutí do nej sú aj tí, ktorí sa azda od
cirkvi vzdialili, tí ktorí občas pochybujú o
viere. Cirkev na všetkých týchto pamätá a
stále ich pokladá za svojich synov a dcéry.
Denne sa za nich modlí, aby vytrvali vo
viere, aby niesli svoj kríž a aby nikdy
nepopreli svoj krst. Pevne veríme, že Božia
láska je väčšia ako naše srdce (porov. 1 Jn 3,
20) a je dávaná svetu aj pre nich (porov. Jn
3, 16). Nech aj títo pri sčítaní zaznačia do
príslušnej rubriky, že sú pokrstení, že
srdcom patria do svojej cirkvi.
Francúzsko na jeseň minulého roka
opätovne zakúsilo vlnu islamského
terorizmu. Mnohé krajiny sveta odvtedy
viac hľadia na túto ťažko skúšanú krajinu a
vyjadrili jej aj úprimnú sústrasť.
Pripomeňme si dlhodobý odvážny postoj
tejto krajiny, ako ho vyjadruje jej prezident:
„Tvárou v tvár fanatizmu, si Francúzsko
zachová svoje duchovné a hodnotové
základy!“.
Vieme, že Francúzsko je sekulárna krajina.
A predsa jej odhodlanie zachovať si „svoje
duchovné a hodnotové základy“ je
príkladné. O čo viac by sme mali byť
odhodlaní my kresťania, keď ide o
prihlásenie sa k svojim duchovným
hodnotám a ku svojej viere!
Drahí bratia a sestry! Nie je našou úlohou
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odsudzovať tých, ktorí neveria. My si však
buďme vedomí, že kresťanská viera je naše
bohatstvo.
Tak, ako sa slobodne prihlásime k tomu, že
sme muž či žena, ako sa prihlásime ku
svojej národnosti – slovenskej, maďarskej,
rómskej a inej – tak sa prihlásme aj k viere
svojej cirkvi. Nepoprime to, čím sme, bez
ohľadu na akékoľvek politické
presvedčenie. Náš krst a naša príslušnosť k
cirkvi nás ponad tieto rozdiely spája. Nech
naše Slovensko ukáže, aké v skutočnosti je.
A ak niekto popiera cirkev a Boha, nech sa
– na svoju zodpovednosť – podľa toho
zariadi. Je to vec jeho svedomia. My máme
svedomie veriace.
Slovensko patrí medzi kresťanské národy už
tisíc rokov – od čias sv. Cyrila a Metoda. Keď
sa vám prihovárame a povzbudzujeme vás,
aby sme sa všetci priznali k svojmu krstu,
tým sa my biskupi snažíme plniť úlohu
nástupcov apoštolov: povzbudzovať a
utvrdzovať všetkých vo viere. Prosíme,
bojujme dobrý boj viery (porov. 1 Tim 6,
12). Robme všetko, aby sme aj my raz
počuli slová, ktoré čítame v poslednej knihe
Nového zákona, v Knihe zjavení apoštola
Jána: „Pridŕžaš sa môjho mena a nezaprel si
vieru vo mňa“ (Zjv 2, 13). Pán Ježiš všetkým
sľubuje: „Kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn
človeka ho vyzná pred Božími anjelmi“ (Lk
12, 8). Priznajme sa k Ježišovi Kristovi!
Samozrejme, v novom roku svoju vieru

nielen s odvahou vyznajme, ale podľa nej aj
žime! Buďme verní evanjeliu vo svojich
skutkoch. Buďme pre našu krajinu soľou a
svetlom. Usilujme sa čo najviac prispievať k
spoločnému dobru. Nebojme sa námahy.
Naša viera nech nás posilňuje zostať v prvej
línii všetkých dobrých zápasov. Nech nás
posilňuje, aby sme sa neschovávali za
druhých a nepýtali sa, čo iní môžu urobiť
pre nás, ale čo my – ako Kristovi učeníci –
môžeme urobiť pre všetkých. Kde je
lakomstvo, preukážme štedrosť. Kde je
nenávisť, prejavme lásku. Kde je hnev,
rozsievajme pokoj. „Žehnajte a
nepreklínajte“, hovorí Sväté písmo (Rim 12,
14). Keď teda dnes slávnosťou Bohorodičky
Panny Márie vstupujeme do nového roka a
prosíme o Božie požehnanie, pripomeňme
si, že aj my sami máme druhých požehnávať
a byť pre nich požehnaním.
Drahí bratia a sestry, začíname nový rok, v
ktorom budeme môcť smelo vyznať svoju
vieru, aj príslušnosť ku svojej cirkvi.
Prihlásme sa k Ježišovi Kristovi a k jeho
Matke, Panne Márii. Otvorme sa aj týmto
spôsobom pre potrebné Božie milosti a
požehnanie do celého nasledujúceho roka.
Nech nás v ňom sprevádza materinská
starostlivosť a nebeský príhovor
Bohorodičky, Panny Márie! 

Srdečne vás pozdravujú a žehnajú vaši
biskupi!
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Požehnanie domov 
v čase sviatku 

Zjavenia Pána
(Pre súkromné požehnanie laikmi)

Tradícia požehnania domov má veľký

duchovný význam. Toto požehnanie môže
vyslúžiť aj laik - v rodine otec, alebo mama.
Stačí požehnaná voda, prípadne zapálená
svieca - symbol Krista a postoj veriaceho
človeka uvedomujúc si Božiu prítomnosť a
lásku.
ÚVOD (vhodné je, aby modlitbe požehnania
predsedal otec alebo mama rodiny; na úvod
je vhodné zaspievať koledu)
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.
Pokoj nášmu domu a všetkým, čo v ňom
bývame.
I s duchom tvojím.

EVANJELIUM 
(číta otec)
Počúvajme slová sv. Evanjelia podľa
Matúša(2, 1-12):
Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom
Betleheme narodil Ježiš, prišli do
Jeruzalema mudrci od východu. A hľa
hviezda, ktorú videli na východe, išla pred
nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa
zaradovali. Vošli do domu a uvideli dieťa s
Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali
sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a
dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.

PROSBY
(uvedie otec, prosby môžu čítať jednotliví
členovia rodiny, v závere sa môžu pridať i
vlastné prosby)

S radosťou za dar Božieho Syna velebme
nášho Spasiteľa a prednesme mu svoje
prosby (po každej prosbe opakujeme:
“Prosíme ťa, vyslíš nás.”):
l. Pane Ježišu, Boží Syn, žil si s nami ako
človek, aby sme sa my mohli stať Božími
deťmi, daj, aby sme boli dobré deti nášho
dobrého Boha
2. Pane Ježišu, ty si sa v nazaretskej rodine
vzmáhal v múdrosti a bol si v obľube u Boha
i ľudí, daj, aby otcovia a matky boli prvými
učiteľmi a svedkami viery pre svoje deti.
3. Pane Ježišu, Kráľ pokoja, ty si nám
priniesol svoj pokoj, daj, aby všetci, čo v
tomto dome bývajú, tešili sa zdraviu i
pokoju a žili v láske a svornosti a boli ti za
všetko vďační.
4. Pane Ježišu, priniesol si radostnú zvesť
trpiacim a chudobným a uzdravoval si
pokorných srdcom, chráň nás od prílišných
starostí a otvor naše srdce pre trpiacich a
núdznych.
5. Pane Ježišu, Život veriacich, ty si prijal
Máriu a Jozefa k sebe do nebeskej vlasti,
prijmi aj zosnulých z našej rodiny medzi
svojich spravodlivých v nebi.

OTČE NÁŠ A ZNAK POKOJA
(uvedie otec; po modlitbe sa všetci
pozdravia znakom pokoja)
A teraz sa spolu modlíme, ako nás naučil
náš Pán Ježiš Kristus:
Otče náš, ktorý si na nebesiach...
Dajme si znak pokoja.
Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

MODLITBA POŽEHNANIA
(prednesie otec)
Všemohúci Bože a Otče, ty si nás v krste
prijal za svoje deti a urobil si nás bratmi a
sestrami tvojho Syna; posilňuj naše
spoločenstvo s ním a daj, aby sme v našej
rodine žili vo svornosti a láske. Bože,
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ochraňuj náš dom pred zlom a hriechom,
požehnávaj ho i všetkých, čo v ňom bývajú,
aby sme ti ako domáca cirkev prinášali
duchovné obete: zlato lásky, myrhu
utrpenia a kadidlo modlitby. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.

POKROPENIE VODOU
(otec pokropí požehnanou vodou
prítomných i celý dom, pričom povie
nasledovné; na horné veraje dvier sa nalepí
nálepka 20-C+M+B-21, čo znamená:
Christus mansionem benedicat - Kristus
nech požehná náš príbytok; môže a spievať
vhodná koleda)

Táto požehnaná voda nech nám
pripomenie náš krst i Ježiša Krista, nášho
Spasiteľa, ktorý nás vykúpil svojím krížom
a zmŕtvychvstaním.

ZÁVEREČNÉ MODLITBY A POŽEHNANIE
Prosme teraz spoločne Pannu Máriu o
pomoc a ochranu:
Zdravas Mária...
Pod tvoju ochranu sa utiekame...
Dnes prišla spása do nášho domu. Pokoj a
požehnanie nech spočíva na ňom a nech
napĺňa všetkých nás. 
V mene, Otca i Syna i Ducha Svätého.
Amen.

Ježišovo meno

Na 3. január pripadá spomienka
Najsvätejšieho mena Ježiš. Úvaha a
modlitba je z knižky Vianočná novéna od
zakladateľa Redemptoristov Alfonza
Mária de´Liguori.  

Ježišovo meno je božské. Boh ho Márii

oznámil prostredníctvom archanjela
Gabriela: A dáš mu meno Ježiš (Lk 1, 31).
Ježiš je meno, ktoré je nad každé iné meno
(Flp 2, 9) a jedine v tomto mene možno
dosiahnuť spásu: Niet pod nebom iného
mena, daného ľuďom, v ktorom by sme
mali byť spasení (Sk 4, 23). Toto slávne
meno Duch Svätý prirovnáva k oleju: Jak
olej rozliaty je tvoje meno (Pies 1, 3). Svätý
Bernard vysvetľuje, že olej je svetlo, pokrm
i liek, a preto meno Ježiš osvecuje ducha, je
pokrmom srdca a liekom duše. Osvecuje
ducha, lebo týmto menom vyviedol svet z
temnôt modlárstva k svetlu viery.
Aj my, čo sme sa narodili v krajinách, kde
pred príchodom Ježiša Krista žili naši
predkovia ako pohania, dosiaľ by sme nimi

boli, keby nás Mesiáš neosvietil. Ako veľmi
máme ďakovať Ježišovi Kristovi za dar
viery! Čo by bolo z nás, ak by sme sa
narodili v Ázii, v Afrike alebo v Amerike,
uprostred bludárov a odpadlíkov? Kto
neuverí, bude odsúdený (Mk 16, 16). A tak
by sme pravdepodobne boli stratení.
Okrem toho meno Ježiš je pokrm, ktorý živí
naše srdcia, pretože nám pripomína všetko,
čo Ježiš urobil pre našu spásu. Toto meno
nás utešuje v krížoch, trápeniach, dáva nám
silu kráčať cestou spásy, dáva nám odvahu v
pochybnostiach, zapaľuje nás láskou,
pripomína nám, že náš Spasiteľ trpel, aby
nás spasil. A napokon toto meno je liekom
duše, keď ju posilňuje proti pokušeniam
našich nepriateľov. Peklo sa pred ním trasie
a dáva sa na útek, keď vzývame toto sväté
meno, ako svedčí apoštol: Aby sa na meno
Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v
podsvetí (Flp 2, 10). Kto v pokušení vzýva
Ježiša, nepadne, a kto ho vždy bude vzývať,
nikdy nepadne a bude spasený: Vzývať
budem Pána, lebo jemu patrí chvála, a
budem zachránený pred nepriateľmi (Ž 17,
4). A kto sa kedy zatratil, ak v pokušení
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1. čítanie: Sir 24, 1b-2. 12-16
Ž: 147, 12-13. 14-15. 19-20
Refrén: Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi
nami. alebo Aleluja.
2. čítanie: Ef 1, 3-6. 15-18
Evanjelium: Jn 1, 1-18 alebo kratšie Jn 1, 1-5. 9-14

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Narodenie Ježiša nie je len sentimentálna spomienka. Ide o dejinnú udalosť, ktorá zásadne
zmenila skutočnosti sveta. Keby to tak nebolo, celé kresťanstvo by stratilo zmysel! Boh
dáva svojho Syna, aby sa stal človekom. Aký je to veľký Boží skutok! Ježiš prijal celú ľudskú
realitu od vzniku až po smrť. Aj keď ľudia stretávali Ježiša na uliciach alebo pri jedle, bol to
sále ten istý Syn, ktorý vyšiel od Boha. Iste, ľudskú prirodzenosť prijal až počatím, ale ide
stále o tú istú osobu. Boh medzi ľuďmi. Boh, ktorý sa nám stal v Kristovi nesmierne blízkym,
a je takto blízky aj dnes. 

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

vzýval Ježiša? Zahynie ten, kto ho nevzýva o
pomoc alebo kto ho prestane vzývať pri boji
s pokušením.

Vyznania a modlitby
Keby som ťa stále vzýval, ó, môj Ježiš,
diabol by ma nikdy neporazil! Žalostne som
stratil tvoju milosť, pretože v pokušeniach
som zanedbal volať ťa na pomoc. Teraz
však vo všetko dúfam skrze tvoje sväté
meno: Všetko môžem v tom, ktorý ma
posilňuje (Flp 4, 13). Vpíš teda, ó, môj
Spasiteľ, vpíš do môjho úbohého srdca
tvoje premocné meno Ježiš, aby som ho
mal stále vo svojom srdci, aby som ťa
miloval, aby som ho mal vždy na svojich
perách a vzýval ho vo všetkých
pokušeniach, ktoré mi pripravuje peklo v
snahe znova ma dostať do svojej moci, aby
som sa odlúčil od teba a stal jeho otrokom.
V tvojom mene je prameň každého dobra.
Ak budem utrápený, ono ma poteší, keď si
pomyslím, že si bol omnoho viac ako ja
zarmútený z lásky ku mne. Ak
zmalomyseľniem pre svoje hriechy, ono mi

dá odvahu; pripomenie mi, že si prišiel na
svet, aby si spasil hriešnikov. Ak budem
pokúšaný, tvoje meno mi dá silu;
pripomenie mi, že keď mi prichádzaš na
pomoc, peklo ma nemôže poraziť. A
napokon, ak by som ochladol v láske k tebe,
ono mi dodá nadšenie; pripomenie mi
lásku, ktorou ma miluješ. Milujem ťa, môj
Ježiš! Ty si, a dúfam, že stále budeš mojou
jedinou láskou. Darujem ti celé svoje srdce,
ó, môj Ježiš. Len teba chcem milovať a
chcem ťa vzývať tak často, ako len budem
môcť. Chcem zomrieť s tvojím menom na
perách, s menom nádeje, s menom spásy, s
menom lásky. Ó, Mária, ak ma miluješ,
vypros mi túto milosť: daj, aby som stále
vzýval tvoje meno a meno tvojho syna!
Vaše presladké mená nech sú dychom
mojej duše. Nech ich naveky opakujem
teraz aj v hodine smrti vzdychajúc: Ježiš a
Mária, pomôžte mi! Ježiš a Mária, milujem
vás! Ježiš a Mária, vám zverujem svoju
dušu!
Zdroj: www.redemptoristi.sk

(spracovala Jozefína Gajdovčíková)
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Východisko zo súčasnej situácie nám podľa

S. Zvolenského ukazuje sám Ježiš

Bratislava 30. decembra (TK KBS)

Východisko zo súčasnej situácie nám podľa
bratislavského arcibiskupa metropolitu
Mons. Stanislava Zvolenského ukazuje
samotný Ježiš. Ako povedal v rozhovore pre
Tlačovú kanceláriu KBS, únava ľudí v
súčasnosti vzniká z ťarchy opatrení v boji
proti koronavírusu. “Ale v živote vždy máme
obmedzenia, ktoré musíme znášať. Je
prirodzené z obmedzení utekať, vyhnúť sa im,
obísť ich, nedodržať ich. Ale teraz sme sa
učili, že obmedzenia sú prejavom lásky k
vlastnému životu a ostatným. Platí to vždy,
ale počas pandémie sme si to viac
uvedomili,” povedal s tým, že prijatie
obmedzení má v živote veľkú hodnotu.
“Môže to byť tréning, keď pandémia pominie,
že obmedzenia budeme vždy prijímať z lásky
k iným, aby ľudský život bol krajší, správnejší.

Vždy tu bude utrpenie, ale rozhodujúci je
Ježišov prístup, ktorý prijal utrpenie s láskou.
Nevieme utrpenie odstrániť, ale vieme ho
posvätiť. Budeme ho žiť s láskou. Nezlomí
nás. Nezhorkneme pri utrpení. Toto je výzva
pri pandémii,” zdôraznil Mons. Zvolenský. 
V roku 2020 bolo pre bratislavského
arcibiskupa metropolitu radostné vždy po
uvoľnení opatrení vidieť viac ľudí na
bohoslužbách. Čas bez verejného slávenia
bohoslužieb bol pre neho časom uvedomenia
si, že spoločenstvo nemôže byť fyzicky spolu,
ale neprestáva byť spoločenstvom. “Do
popredia sa dostal rozmer, že cirkev slávi
sväté omše za všetkých, aj keď bez účasti
ľudu. Kňazi sa liturgiu hodín väčšinou modlia
sami, ale modlia sa v mene cirkvi za všetkých.
Aj keď sme sami, modlíme sa za všetkých,”
upozornil. 
Končiaci sa rok Mons. Zvolenského viac
naučil používať elektronické komunikačné
prostriedky. “Tento rok sme to využívali z
núdze. V budúcnosti to môže byť veľká
pomôcka. Zároveň sme však zistili, ako nám
chýba fyzické stretnutie,” dodal.
Zdroj: www.tkkbs.sk

(spracovala Anna Sabolová, ml.)

Z farskej matriky

(Štatistika krstov, sobášov a pohrebov za rok 2020)

Krsty: 19 (v roku 2019: 14)

Počet chlapcov a dievčat: 10 dievčat, 9 chlapcov

Sobáše: 9 ( v roku 2019 : 8)
Obidve strany katolícke: 9
Najviac sobášov bolo v mesiacoch jún a september po 3

Pohreby: 26 ( v roku 2019 : 21)
Počet mužov a žien: 13 mužov a 13 žien
Nezaopatrení: 7 ( 4 muži a 3 ženy)
Priemerný vek úmrtia u mužov: 70,8
Priemerný vek úmrtia u žien: 76,5
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Protiepidemické opatrenia: Od 1. januára 2021 platí na Slovensku prísny zákaz vychádzania
s minimom výnimiek. Verejné slávenia bohoslužieb sú pozastavené. Kňazi môžu sláviť v
chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Kňazovi pri tom však smie pomáhať
nevyhnutná asistencia. Chrámy nie je nariadené zamknúť, nesmú sa v nich ale konať nijaké
hromadné podujatia (to sa týka verejného spovedania aj rozdávania svätého prijímania).
Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6
účastníkov. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné
sviatosti zomierajúcemu. Opatrenie bude platiť do 24. januára 2021.

Zaopatrovanie: V prípade umierajúceho v domácnosti volajte na číslo: 0908 047 220. Ak
chcete zavolať kňaza ku vážne chorému príbuznému vo vranovskej nemocnici, volajte na
číslo: 0918 802 079.   

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).

Z farskej matriky: V mesiaci december prijali sviatosť krstu Erik Sokoľ a Tadeáš Krišo.
Rozlúčili sme sa s Ing.Alexandrom Benkom, Ing.Jozefom Gazdom a Máriou Lukáčovou.
Sobáše neboli žiadne.

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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„Skutkom dodrž slovo, veď slovo robí muža.“ (Baltazár Gracián)

PPONDELOKONDELOK 04.01.202104.01.2021 Sv. omša: 800 + Milan Krajčovič (5. výročie)

UU TOROKTOROK 05.01.202105.01.2021 Sv. omša: 800 + Jozef (10. výročie) 
a Mária Leškoví  

SS TREDATREDA 06.01.202106.01.2021
ZJAVENIE PÁNA (slávnosť) –
prikázaný sviatok 

Sv. omša: 900 za farnosť  

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 07.01.202107.01.2021
Štvrtok po Zjavení Pána
Prvý štvrtok v mesiaci – deň
modlitieb za duchovné povolania

Sv. omša: 800 + Michal Vasiľ (nedožitých 85 r.)      

PP IATOKIATOK 08.01.202108.01.2021
Piatok po Zjavení Pána

Sv. omša: 800 + Pavol Krivák

SS OBOTAOBOTA 09.01.202109.01.2021
Sobota po Zjavení Pána

Sv. omša: 800 + Jozef Gazda   

NN EDEľAEDEľA 10.01.202110.01.2021
TRETIA NEDEĽA 
PO NARODENÍ PÁNA
KRST KRISTA PÁNA

Sv. omša: 900 za farnosť  


