
Čo je očistec?

Na záver „dušičkovej“ oktávy som si
spomenul na veľmi zaujímajú knižočku -
Duše v očistci od Mária Simma. Ide o
nemeckú mystičku 20. stor., ktorá
pomáhala dušiam v očistci. Pre malý
priestor tu uverejňujem iba jej odpoveď na
jedinú otázku. Ale ak si nájdete čas, je
dobré si ju prečítať. 
Sestra Emmanuela: „Čo presne očistec je?“
Mária Simma: „Je to geniálny vynález
Boha. Predstavme si: jedného dňa sa dvere
otvoria a objaví sa v nej bytosť
neopísateľne krásna ... Taká krásna, akú ste
ešte v živote nikdy na zemi nevideli. Ste
očarení touto BYTOSŤOU, vyžarujúcu
krásu o to viac, že táto bytosť vám
naznačuje, že je do vás bláznivo zaľúbená.
Predtým ste si nevedeli ani predstaviť, že
by vás mohol niekto tak milovať. Vycítite
tiež, že má veľkú túžbu pritiahnuť vás k
sebe, objať vás a oheň lásky, ktorý už vo
vašom srdci horí vás poháňa, aby ste sa
vrhli do jej náručia ...V tom momente si
uvedomíte, že ste sa už celé mesiace
neumývali a že odporne smrdíte, že vám

tečie z nosa, vaše vlasy sú mastné a
zlepené, na šatách máte veľmi veľké škvrny
a pod. ... Uvedomujete si, že sa v takomto
stave nemôžete predstaviť, že sa najprv
musíte ísť umyť, osprchovať a až potom
znovu prísť a predstúpiť pred túto bytosť....
Avšak láska, ktorá sa zrodila vo vašom
srdci je tak silná, že tento odklad na neskôr
spôsobený tým, že sa idete osprchovať, je
úplne neznesiteľný! Bolesť z
neprítomnosti, hoci iba dočasnej, trvajúcej
iba niekoľko minút je hroznou spáleninou v
srdci a závisí od intenzity prejavovanej
lásky. To je očistec! Je to oneskorenie
spôsobené vašou nečistotou, akoby
„čakacia doba“ pred Božím objatím –
popálenina lásky, ktorá vám spôsobuje
hrozné utrpenie, je to akoby nostalgia po
láske. A presne táto nostalgia nás očisťuje z
toho, čo je ešte v nás nečisté. Očistec je
miesto túžby, šialenej žiadostivosti po
Bohu, po tom Bohu, ktorého už duša pozná,
lebo ho videla, ale s ktorým ešte nie je
zjednotená. Očistec je ako veľká kríza,
spôsobená nedostatkom Božej prítomnosti.

(Marek Kunder)

Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

AktuálnE liturgické ČítAniA nA nEDEľu

“Pokušenia nech vás neľakajú. To, že nepriateľ bojuje o vašu dušu, je dobrý znak. Značí

to, že mu ešte nepatríte.” (Sv. František Saleský)

Druhé čítanie: Hebr 9, 24-28 
Sv. Evanjelium: Mk 12, 38-44 

Prvé čítanie: 1 Kr 17, 10-16 
Žalm: Ž 146, 6c-7. 8-9a. 9b-10
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Náboženské stretnutia a
spoločenské akcie IV.

Celú túto problematiku ukončíme
napísaním vašich jednotlivých odpovedí na
otázky o plusoch a mínusoch v našej farnosti
a vašich odporúčaniach.

to, čo považujete za plus v našej farnosti: 
- všetky akcie, ktoré sa uskutočňujú,

oceňujem aj náš časopis;
- veľké množstvo aktivít;
- všetky duchovné a spoločenské akcie;
- ďakujeme Bohu za všetko to dobré, čo sa

deje v našej farnosti;
- vekovo celoplošné pokrytie akciami;
- konanie rôznych akcií – napr. posviacka

áut, cyklotúry;
- aktivity vo farnosti;
- to, že farnosť žije, vždy sa niečo deje,

zapájanie detí do života farnosti;
- organizovanie akcií pre deti a mladých;
- v porovnaní s inými farnosťami dosť veľa

aktivít, takže farníci si majú skutočne z čoho
vybrať;
- akcie všetkého druhu, ktoré sa organizujú;
- púte;
- pondelkové adorácie;
- sme živá farnosť;
- som spokojná so všetkým.
to, čo považujete za mínus v našej

farnosti: 
- málo akcií pre aktívnych seniorov;
- málo duchovných akcií.

Vaše odporúčania: 
- organizovať menej svetských a viac

duchovných akcií;
- viac podchytiť mladých ľudí;

- aby mladých na jednotlivých stretnutiach
zastupovali mladí ľudia z Čemerného, nie
mladí duchom; 

- zároveň by sme radi privítali, ak by
program na rok bol zverejnený včas, t.j.
najlepšie začiatkom roka, aby si mohol
človek zosúladiť rodinné akcie, dovolenku
a.p;
- osobne privítať a ponúknuť aktívnu účasť

v našom farskom spoločenstve novo-
prisťahovaným katolíckym rodinám do
farnosti. 
naša reakcia:
Ďakujeme vám za všetky pozitívne
vyjadrenia k tejto oblasti ako aj za kritiku a
odporúčania pre budúcnosť. Našou snahou je
v prvom rade týmito akciami pokryť
všetkých ľudí rôzneho veku a záujmov v
našej farnosti a poskytnúť im okrem
vytvorenia vzájomného spoločenstva,
predovšetkým spoločenstvo s Kristom a
prehĺbenie našej viery a vzťahu  s Ním.  Aj
na základe vašich názorov a odporúčaní sa
budeme v budúcnosti viac sústrediť na akcie
duchovného charakteru. Veľmi radi
privítame pri ich príprave a organizovaní aj
vašu pomoc a iniciatívu. Môžete sa ozvať
ktorémukoľvek členovi Farskej pastoračnej
rady alebo priamo nám kňazom. Taktiež, ak
nám to dovolí čas a možnosti, budeme sa
vám snažiť dať do pozornosti plán
jednotlivých akcií čo najskôr, aby ste sa
mohli zariadiť a byť na nich účastní.
Uvedomil som si takisto, že nemáme
pripravený prakticky žiadny materiál alebo
leták, ktorý by sme mohli dať do ruky novým
rodinám, ktoré sa do našej farnosti
prisťahujú. Musíme aj túto zložku dobre
pripraviť. Je toho dosť. Ale s Božou
pomocou to pomaličky pôjde. Dôležité je
poznať smerovanie. Preto veľká vďaka za
všetky vaše postrehy.  

(Marek Kunder)
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Nádej a smäd po večnosti

Moderný človek stratil záujem o večnosť.
Celým jeho obzorom je náš svet so svojimi
námahami, utrpením, útechami a pôžitkami.
V najlepšom prípade sa venuje pozornosť
chudobným.  Azda v nich nie je Kristus
prítomný medzi nami? Téma
„spravodlivosť a mier“ mobilizuje našich
súčasníkov.  Ale dochádza k rovnakému
rozochveniu, keď sa hovorí o večnosti?
Pokiaľ sa o nej vôbec hovorí... Nepovažujú
niektorí túžbu po nebi, po vlasti za
zvrátenosť? U mnohých kresťanov je nádej
mŕtva. Sú presiaknutí sekularizmom, sú
pripútaní výhradne na prítomnosť. 
Otcovia púšte, tak ako Otcovia Cirkvi nás
znovu učia dvíhať srdce do výšky: „Hore
srdcia“, vyzýva kňaz v každej sv. omši. Ak
nie je pozdvihnuté k Bohu, padá
nevyhnutne k zemi. Niet divu, že
najnepatrnejšia skúška vrhá človeka do
smútku, do beznádeje a niekedy vedie aj k
zobratiu si života.  Človek je stvorený pre
večnosť. Boh nás stvoril  pre život večný.
Kristus prišiel, aby nám dal na ňom účasť.
Práve nádej „odvalí naše srdce od
prítomných skutočností, pôsobí, že
pohŕdame  telesným útechám a očakávame
nebeské dobrá“ (Kassián). Nejde o
pohŕdanie telom, ale „telesným pôžitkom“.
To znamená, že z nich nemôžeme urobiť
životný cieľ. 

Nádej je zárodok. Musí rásť. To potrebuje
celú pedagogiku. Ponajprv prevládala  nádej
na odmenu. „Ak chce byť niekto
dokonalý(...) nech prekročí na stupeň
nádeje. Na ňom prestane byť otrokom a
stane sa nájomníkom, pretože očakáva
odmenu.“ (Kassián) To je postavenie
nájomníka. Ale je nejaký dôvod, aby sa
odmietala táto prvá etapa? To by bolo veľké
riziko, že sa nikdy nedosiahne cieľ.  
Túžba sa začína upínať k niečomu, čo je nad
ňou. A pomaly nájde pevný záchytný bod,
ktorý stále trvá: Krista. Musíme zakotviť
nádej v ňom. (Hebr 6,19), aby sme ním boli
preniknutí. Sv. apoštol Pavol hovorí:
„Nedbám na to, čo je za mnou, ale bežím k
tomu, čo je predo mnou.“ (Flp 3,13) 
Ako sa môžeme stať novými ľuďmi podľa
Kristovho obrazu, ak nám v našom živote
chýba túžba po „veciach zhora“? Ale
naopak, ak sme priťahovaní, preniknutí
Pánom, budeme sa môcť odpútať od toho,
na čo sme sa „prilepili“: od pôžitkov, od
prianí zažiť hneď všetko, od túžby po moci,
po peniazoch, atď. Pre povzbudenie
správnej túžby je nevyhnutné pravidelne
čítať  Sv. písmo a poznať náuku. 
„Človek, ktorý chce žiť podľa toho, čo
prikazuje Ježiš Kristus, musí sa svedomite
naučiť to, čo nevie. Lebo inak je to začiatok
vzďaľovania sa od Boha, ak niekto pohŕda
poučením a netúži po tom, po čom duša,
ktorá ho miluje, ohnivo túži.“ (Apofthegma,
130) 
Celkom konkrétne, skúsenosť o večnosti sa
získa životom premeneným láskou, lebo nič
nie je také večné ako láska. Láska je pre nás
spôsob, ako môžeme žiť večný život, pre
ktorý nás Boh stvoril. Dáva nám zakúšať
večnosť v čase. Tým je vyvrátené akékoľvek
podozrenie úniku zo sveta,  o ktorom dnes
počúvame, keď sa hovorí o večnosti. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: ANCILLA, M.: Ve škole otcu poušte
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Medžugorie

Niečo na úvod

Medžugorie, miesto zjavenia Panny
Márie, je v našej farnosti veľmi dobre
známe. Spomeniem aspoň organizáciu
farských púti, či modlitbu 7 Otčenášov,
Zdravasov a Sláva Otcu po sv. omši, ktorá
pochádza práve odtiaľ. V niekoľkých
pokračovaniach si toto miesto priblížime
viac. Začneme dejinami, zemepisnými
podmienkami a postupne si povieme niečo o
zjaveniach, vizionároch, o posolstvách i o
zaujímavých duchovných miestach v
Medžugorí.
Rímskokatolícka farnosť Medžugorie sa
nachádza v štáte Bosna a Hercegovina, 25
km juhozápadne od mesta Mostar na 43.
rovnobežke – podobne ako Assisi. V
súčasnosti ju vytvára päť menších dedín:
samotné Medžugorie, Bijakoviči, Vionica,
Miletina a Šurmanc. Dedinka dostala
pomenovanie kvôli svojej geografickej
polohe – medzi horami.
Kresťanská viera sa na tomto území
zachovala vďaka Františkánom, ktorí sem
prišli ako misionári v 15. storočí. Svätá
stolica ich poverila účinkovaním v tejto
neľahkej oblasti pod turecko-moslimskou
nadvládou v rokoch 1478 – 1878. Bolo to
obdobie naozaj ťažkých skúšok a veľkého
utrpenia. Ľudia sa starali o skromný život
svojich rodín obrábaním zeme, pestovaním
tabaku a hrozna, produkovaním vína a
pestovaním ovocia. Ťažké časy a chudoba
tu boli aj neskôr, v období obidvoch
svetových vojen, ale o nič menej aj v časoch
prenasledovania kresťanov v období
komunizmu. 
Súčasná farnosť bola založená v roku 1892.
Pastorálne sa o farnosť starajú kňazi

františkánskej provincie Nanebovzatia
Panny Márie v Hercegovine. Farský kostol
je zasvätený sv. Jakubovi, apoštolovi. Už
zasvätením farnosti sv. Jakubovi, ktorý je
známym ochrancom pútnikov, môžeme
vidieť ako si Panna Mária túto farnosť
pripravovala dávno pred začiatkom zjavení. 
Zaujímavosťou je aj to, že na kopci, ktorý
niesol do roku 1933 názov Šipovac,
postavili miestni farníci na počesť 1900-
tých rokov od smrti Pána Ježiša veľký
12–metrový železobetónový kríž a často si
tu vykonávali pobožnosť krížovej cesty. Pri
tejto príležitosti bol názov kopca
premenovaný na Križevac („krížový vrch“).
Môžeme povedať, že aj postavenie tohto
kríža, ktorý sa vypína nad Medžugorím a je
jeho dominantou, svedčí o vyvolení si tejto
farnosti Pannou Máriou už dávno pred
zjaveniami. Osobitne to Panna Mária
povedala v posolstve z 1.3. 1984: "Ja som si
túto farnosť osobitným spôsobom vybrala a
chcem ju viesť."   
Dňa 24. júna 1981 sa život farnosti náhle
zmenil. Farnosť sa stala známou
prostredníctvom šiestich mladých ľudí,
ktorým sa začala na okolitom kopci
Podbrdo („pod kopcom“) zjavovať Panna
Mária, ako oni ľudovo hovoria Gospa.
Vďaka zjaveniam Panny Márie sa stalo z
malej dedinskej farnosti pre veľký zástup
pútnikov jedno z  modlitebných centier
sveta, porovnateľný s Lurdami a Fatimou.
Ľudia na tomto mieste našli svoju vieru a
získali pokoj. Veď aj hlavnými posolstvami
Panny Márie sú pokoj, viera, obrátenie, pôst
a modlitba a to hlavne modlitba osobná,
modlitba srdcom.
(Pokračovanie nabudúce)

(Jana Jenčová)

Zdroj: www.gospa.sk 
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Moje hľadanie Cirkvi
Keď som mala osem rokov, počula som príbeh o tom, ako rodičia hľadali cirkev. Ako
novomanželia sa vybrali hľadať cirkev, v ktorej by vychovávali rodinu. Keď preskúmali
niekoľko cirkví a ich históriu, rozhodli sa pre Katolícku cirkev, lebo si mysleli, že je to
pravá Cirkev, ktorú založil Kristus. 
Naša rodina sa vyvíjala. Prišiel čas, keď môj najstarší brat začal pochybovať o Cirkvi. Môj
brat a otec sa strašne hádali a tieto spory ma prinútili utekať z domu so zmätkom a strachom
v srdci. Bála som sa, že stratím vieru ako môj brat, modlila som sa k Ježišovi, aby som bola
vždy verná.
Ale v čase dospievania som aj ja odpadla od Katolíckej cirkvi a začala som skúmať iné
náboženstvá sveta. Dávno som zabudla na modlitbu k Ježišovi, aby som vytrvala pri ňom.
Keď sa pozerám späť, môj anjel strážny musel vybojovať veľa zápasov, keď som pri
hľadaní pravdy ohrozovala svoju dušu.
Čas plynul a ja som si konečne uvedomila, že kresťanstvo je pravé Božie náboženstvo, ale
musela som nájsť ešte cirkev. Šla som teda do všetkých protestantských cirkví, ale nikdy
som sa tam necítila dobre. Ľudia boli priateľskí a otvorení, no niečo mi chýbalo. Čosi mi
bránilo, aby som vstúpila do jednej z týchto cirkví.
Onedlho som bola pri tom, keď si dobrý Pán zobral k sebe jedného zo svojich maličkých.
Bol to susedkin manžel. Poznala som ich, ale nepriatelila som sa s nimi. Keď prišla sanitka,
pozerala som sa spolu s ostatnými zvedavými susedmi a dotkla sa ma beznádej, ktorú som
uvidela v tvári tej ženy. Napadla mi nezvyčajná myšlienka: „Choď k nej.“ Šla som teda a
povedala som jej, že ju vezmem do nemocnice za manželom. Zomrel v tú noc a zanechal
ju samu. Nemali deti ani po štyridsiatich rokoch manželstva.
Sprevádzala som svoju susedku na manželov pohreb a ocitla som sa v katolíckom kostole.
Keď som cítila vôňu a krásu kostola, všimla som si krížovú cestu a spomenula som si, že
som sa veľakrát s rodinou modlila ruženec. Stratené spomienky na deň, keď som sa modlila
k Ježišovi a prosila ho, aby som bola blízko pri ňom, sa ku mne vrátili.
Keď sa kňaz modlil a pozdvihol hostiu, Pán mi vložil do srdca myšlienku, ktorá bola veľmi
čistá a pokojná. Bola taká silná, že sa jej aj dnes držím: „Tu je tvoja Cirkev.“ Začala som
plakať a slzy sa spojili so slzami iných, ktorí oplakávali susedkinu stratu. Ale moje slzy boli
slzami radosti, keď som si uvedomila úžasnú milosť, ktorú som v ten deň dostala. V tých
ostatných cirkvách mi chýbala jeho skutočná prítomnosť v Eucharistii. Boh vypočul moju
modlitbu, ktorú som sa modlila ako dieťa a nechal ma blízko pri sebe. Boh je verný, hoci
jeho deti môžu blúdiť.
Susedka Anna a ja sme sa stali blízkymi priateľkami a mnoho rokov chodíme spolu na svätú
omšu. Pri jednom rozhovore sa mi zdôverila, že manžel jej povedal, aby mi dôverovala.
Stalo sa tak, keď zomieral.
Verím Bohu, keď nám hovorí, že obráti všetko na dobré pre tých, ktorí ho milujú. Vzal
modlitbu dievčatka, lásku zomierajúceho muža a plačúcu vdovu a obrátil to na dobré, na
svoju slávu.

Maureen A. McNamarová, Tigard, Oregon

Zdroj: Patricia Proctorová: Veľké pravdy v malých príbehoch 5        (Anna Sabolová ml.)
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Priame prenosy z trnavskej novény na
obrazovkách televízie luX

Bratislava 8. novembra (tk kBS) - Televízia LUX
prinesie v dňoch od 12. do 21. novembra priame prenosy svätých omší, ktoré budú slúžené
v rámci tohtoročnej Trnavskej novény. 
Pondelok 12. novembra 
17:00 Svätá omša pre deti, celebruje vdp. Ľuboš Hašan (farár v Špačinciach), téma: „Mária,
ty Matka naša.“
Utorok 13. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Vladimír Kasan (benediktín), téma: „...aby sme doň
vstúpili dverami viery.“
Streda 14. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. František Olbert (františkán), téma: „...aby sme pochopili
hodnotu Druhého vatikánskeho koncilu.“ 
Štvrtok 15. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Jozef Kyselica (jezuita), téma: „...aby sme vedeli
evanjelizovať.“ 
Piatok 16. novembra
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Pavol Kollár (piarista), téma: „...aby sme sa všetci veriaci
zjednotili s pápežom.“ 
Sobota 17. novembra 
18:00 Svätý omša, celebruje vdp. Štefan Turanský (salezián), téma: „...aby sme vedeli
pochopiť obsah viery.“ 
Nedeľa 18. novembra 
09:30 Svätá omša spojená s procesiou ulicami Trnavy, celebruje Mons. Mario Giordana –
apoštolský nuncius. 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Gabriel Hunčaga (dominikán), téma: „...aby sme
spoznávali Katechizmus Katolíckej cirkvi.“
Pondelok 19. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Pavol Kruták (verbista), téma: „...aby sme žili v službe
viery.“ 
Utorok 20. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje vdp. Norbert Pšenčík (kapucín), téma: „...aby sme ešte raz
prešli dejinami našej viery.“ 
Streda 21. novembra 
18:00 Svätá omša, celebruje Mons. Ján Orosch – apoštolský administrátor Trnavskej
arcidiecézy, téma: „...aby sme posilnili svedectvo lásky.“ 

TK KBS informovala Eva Hrešková



Strana 7Dátum: 10.11.2012 MariannuM

VV ČASEČASE oDoD 12.11.2012 12.11.2012 DoDo 18.11.201218.11.2012

upratovanie kostola - Pán Boh zaplať rodinám, ktoré boli naposledy upratovať kostol. Na
budúci týždeň prosíme rod. Bačovu, rod. Vargovu - kukučínova ul., rod. ondovčíkovu -

tehelná ul.  Upratuje sa v sobotu ráno o 800.  

Vedenie modlitieb pred sv. omšami - v týždni od 18.11. – 24.11. vedie modlitby horliteľka
Mária Vasiľová zo Železničnej ul.                      

Brigády pri novom kostole - Pán Boh zaplať všetkým brigádnikom za pomoc v tomto
týždni. Zoznam si môžete pozrieť na nástenke. Končíme oficiálne brigády po uliciach a o
ďalších prácach vás budeme priebežne informovať. 

Detský zbor - nácvik detského speváckeho zboru bude v sobotu o 1330 na fare. 

Poďakovanie za zbierku - gréckokatolícka farnosť v Čičave ďakuje za všetky milodary pri
zbierke v Čemernom. Celková suma, ktorú vyzbierali je: 953,60€. Pán Boh zaplať všetkým
za podporu a ďakovný list je na nástenke. 

katolícke kalendáre, obrázky a pohľadnice - opäť je tu pre nás všetkých ponuka
katolíckych kalendárov na budúci rok - nástenný za 1€ a stolový za 1,20€. Takisto aj vianočné
obrázky po 0,07€ a vianočné pohľadnice od 0,08€. Všetko si môžete zakúpiť v sakristii. 

rozpis lektorov:
nasledujúca nedeľa   
8:00 – rod. Š. Fenika;
10:00 – rod. J. Fenika;
18:30 – rod. Kokoruďova.

kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marek Kunder, farár - 0915/947 309;

Anton Tatarko, kaplán - 0905/514 699;
Pevná linka na faru - 057/4426 286.
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liturgickýliturgický ProgrAMProgrAM oDoD 12.11.2012 12.11.2012 DoDo 18.11.201218.11.2012

PPonDElokonDElok 12.11.201212.11.2012
Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka

(spomienka) 

Sv. omša: 1800 (k+t)

Poklona Sv. Oltárnej: 1845 - 1930

uutoroktorok 13.11.201213.11.2012 Sv. omša: 700 (t+k)

SS trEDAtrEDA 14.11.201214.11.2012 Sv. omša: 700 (t)

Sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ tVrtoktVrtok 15.11.201215.11.2012 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (k+t)

PPiAtokiAtok 16.11.201216.11.2012 Sv. omša: 700 (t)

Sv. omša: 1800 (k) mládežnícka 

SS oBotAoBotA 17.11.201217.11.2012
Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa

Cirkvi (spomienka) 

Sv. omša: 1800 (t+k)

nn EDEľAEDEľA 18.11.201218.11.2012

33. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 (k)

Sv. omša: 1000 (k)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

Sv. omša 1830 (t) 

SSPoMínAMEPoMínAME

Dvadsať rokov uplynie 15.11.2012 od úmrtia Ladislava Hrica. 
Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. 

Smútiaca rodina


