
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník VIII./2016 Číslo 13

Fatimská kaplnka terčom
útoku

Neviem, či ste túto správu zachytili, ale

keďže ide priamo o kaplnku zjavenia
Fatimskej Panny Márie vo Fatime, tak ju tu
dávam v doslovnom znení:
"Svetoznáma Kaplnka zjavenia Fatimskej
Panny Márie v Portugalsku sa stala 10.
februára očividne terčom pokusu o útok
vandala. Socha Panny Márie však bola
uchránená od poškodenia, ako zdôraznil
rektorát Fatimskej pútnickej svätyne 11.
februára vo vyhlásení na webovej stránke
www.fatima.pt Auto vysokou rýchlosťou
preniklo do budovy kaplnky krátko po
ukončení modlitby posvätného ruženca o
21.30 hod. Pritom bolo poškodené vnútro
kaplnky a časti stien.“
Podľa informácií šofér vystúpil z auta a
„pokúsil sa tvrdým predmetom rozbiť
sklenenú ochranu okolo sochy – ale našťastie
bezúspešne“. Vedenie svätyne okamžite
zavolalo políciu, ktorá prišla na miesto
okamžite. Incident polícia zaznamenala a
vandal – šofér auta – bol zatknutý a
vypočutý. Práve v tomto roku 2016 je
jubilejné 100-té výročie od zjavenia sa anjela
pastierikom. (Lisabon, 12.2.2016
(kath.net/KAP)"
Ktorí ste tam boli alebo ste to videli, tak

originálna socha Panny Márie je v takom
sklenenom skelete, ktorý ju chráni. Asi je to
veľmi dobré, že je tam. A napadli mi ešte
jedna vec, že naozaj platí, že kde je kumulácia
(nakopenie) dobra, tam sa nachádza niekedy
aj kumulácia, koncentrácia zla v jeho takých
viac fyzických podobách alebo skutkoch.
Možnože viete viacerí aj o tom, ako istý
človek odbil ruku na soche Panny Márie v
Medžugorji na hore zjavenia - Podbrde. No a
asi najznámejší incident v tomto smere bol
na Michelangelovej Piete v bazilike sv. Petra v
Ríme. 
Na druhej strane aj takéto incidenty sú
pozitivínym znakom, že diablovi veľmi
prekáža činnosť Panny Márie a zúri. A tým
pádom potvrdzuje pravosť a silu Boha, Panny
Márie a dobra. 

(Marek Kunder)
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Láska hľadá Božie
požehnanie

Požehnanie vyvoláva predstavu priazne,

plodnosti, naplnenia, úspechu, spokojnosti.
Požehnaní sa cítime vtedy, keď máme
dôvod tešiť sa, sme šťastní. Všetci by sme
chceli, aby naše deti boli požehnané, silné,
múdre, šikovné, radostné, aby prežívali
úžasné priateľstvá a neskôr dobré
manželstvá. Ale aký má byť človek, ktorého
Boh požehná? Ako môžu naše deti získať
jeho požehnanie? Viera rodičov a ich
osobný vzťah s Bohom je preňho pozvaním
k tomu, aby žehnal ich deti. Sv. písmo
hovorí: Blažený každý, čo sa bojí Pána a
kráča po jeho cestách. Tvoji synovia sú ako
mládniky olivy okolo tvojho stola ( porov. Ž
128, 1-3). Boh prisľúbil, že pre veľkú vieru
Abraháma požehná jeho potomstvo porov.
(Gn 17, 6-8). A neskôr, na hraniciach
zasľúbenej krajiny zas povedal svojmu ľudu:
Predložil som vám život i smrť, požehnanie i
kliatbu! Vyvoľ si život, aby si zostal nažive ty
aj tvoje potomstvo (porov. Dt 30, 19). Sväté
písmo nám zjavuje, že ak človek kráča vo
viere a láske – s láskou a bázňou poslúcha
Boha, on ho požehná a rovnako požehná i
jeho potomstvo. Okrem toho, Ježiš
vymenoval niekoľko nesebeckých postojov
lásky, ktoré by sme si mali osvojiť, pretože
prinášajú požehnanie a napĺňajú človeka
radosťou bez ohľadu na vonkajšie okolnosti
(porov. Mt 5,3 – 12). A keďže
blahoslavenstvá sa naše deti nenaučia samé
do seba, dáme im oveľa väčšiu šancu žiť
podľa nich, ak o nich doma hovoríme, ak ich

sami uskutočňujeme a oceňujeme aj na
iných. Ježiš povedal: Blahoslavení chudobní
v duchu. Rodičia by mali svoje domovy
premieňať na miesta modlitby, kde sa
členovia rodiny navzájom povzbudzujú, v
pokore uznávajú, že sú slabí a prosia Boha o
potrebnú silu a milosti. Blahoslavení
plačúci. Život dieťaťa by mal byť plný
radosti a smiechu, ale zároveň musí
pochopiť aj to, že mnohé veci sú smutné.
Napríklad násilie, bolesť blízkeho priateľa
alebo strata milovaného človeka. Láskavý
človek sa nesmeje, keď vidí hriech, práve
naopak, plače nad ním. Keď deti vnímajú aj
to, že život je ťažký a aj bolestný, spoznávajú
aj to, že ozajstný vzťah k Bohu a ľuďom sa
nezaobíde bez sĺz. Láska udržuje rovnováhu
medzi radostným plesaním a plačom.
Blahoslavení tichí. Láska nie je nepokojná,
nevzdoruje, nezosmiešňuje iných, ani sa nad
nich nevyvyšuje. Učí nás pokore. Pre
mladšie deti to napríklad znamená, že sa
majú pri hre podeliť, striedať a nekaziť
spoločnú zábavu trucovaním. Pre staršie
deti to môže znamenať aj to, že sa vedia
povzbudzovať, spolupracovať, nezlostiť.
Blahoslavení hladní a smädní po
spravodlivosti. Mali by sme túžiť žiť dobre a
v harmónii s Bohom i s ľuďmi. Túžba žiť
podľa jeho vôle nás uspokojí viac ako
čokoľvek iné, čo nám môže ponúknuť tento
svet. Blahoslavení milosrdní. To sú tí, čo
odpúšťajú iným, súcitia s núdznymi a sú
ochotní poslúžiť a pomôcť. Blahoslavení
čistého srdca. Sú tí, ktorých sa myšlienky,
slová a skutky v každej chvíli zhodujú s tým,
čo veria, a keď zlyhajú, ochotne robia
pokánie. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj. Sú
tí, čo sa ponáhľajú riešiť spory a pomáhajú
ľuďom zmieriť sa medzi sebou i s Bohom. A
napokon, blahoslavení prenasledovaní pre
spravodlivosť. 
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1. čítanie: Gn 15, 5-12. 17-18
Žalm: Ž 27, 1. 7-8. 9a-c. 13-14
Ant.: Pán je moje svetlo a moja spása.
2. čítanie: Flp 3, 17 – 4, 1
Evanjelium: Lk 9, 28b-36

Krátke zamyslenie na evanjelium: Dnešné texty
treba čítať nielen v doslovnom význame, ale obe
scény nesú v sebe rad symbolík, ktoré možno ani
vtedajší aktéri nestačili vnímať. Mojžiš a Eliáš, Otcov
hlas nadväzujúci na scénu Krstu Pána zjavujúci tajomstvo celej Trojice, nechápajúci učeníci
či len samotná hora - symbolické miesto, kde sa Mojžiš i Abrahám stretli s Bohom. Ježiš
nielen rieši aktuálne problémy vtedajšieho sveta učeníkov. Jeho rádius zasahuje celé dejiny
- minulosť i budúcnosť.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň

Otázka: Ako sa modlí Korunka k Božiemu
milosrdenstvu?
Korunka Božieho milosrdenstva má 5
desiatkov, podobne ako sv. ruženec. 
Modlí sa takto:
Na začiatku:
Otče náš,

Zdravas’ Mária,
Verím v Boha.
Na veľkých zrnkách:

Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i
božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho
Pána Ježiša Krista, na odčinenie našich
hriechov i hriechov celého sveta (1x).
Na malých zrnkách:

Pre jeho bolestné umučenie, maj
milosrdenstvo s nami i s celým svetom
(10x).
Na zakončenie:

Svätý Bože, Svätý Mocný, Svätý Nesmrteľný,
zmiluj sa nad nami i nad celým svetom (3x).

Pre naše deti to znamená to, že sa naučia
radovať z toho, keď žijú v súlade s Božími
zákonmi, bez ohľadu na to, či s nimi svet
súhlasí, alebo nie. Láska chce, aby naše deti
boli zdravé, šťastné a aby sa im darilo vo
všetkom, do čoho sa pustia. Ukážme im
teda osvedčený chodník, ktorý ich k tomu
privedie. Sú ním Božie „blahoslavenstvá“,
prisľúbenia pre deti v každom veku.

Uskutočňujte ich aj vo vašej rodine. Pokúste
sa aj zamyslieť nad tým, či do svojej rodiny
prinášate Božie požehnanie, alebo nie a čo
by ste mali zmeniť. Modlite sa, aby Boh
vložil do vašich detí túžbu žiť
blahoslavenstvá.            (Dominika Čechová)

Zdroj: Kendrick, S., A.: Dar lásky pre rodičov
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Blahoželanie k narodeninám

Naša farnosť je zastrešená vranovským dekanátom spravovaným vdp. ThDr. Štefanom
Albičukom PhD., správcom farnosti Vranov – Juh a vysokoškolským  pedagógom,
ktorý sa v stredu 24. februára dožíva požehnaných 45 rokov. Zároveň si tohto roku
pripomína aj 20. výročie kňazskej vysviacky. Do ďalších rokov života a namáhavej
kňazskej služby mu vyprosujme hojnosť Božích milostí, pevné zdravie a mocnú
ochranu nebeského patróna aj Panny Márie.     

GUĽOVAČKA

Prší, prší, len sa leje,  
farárko sa aj tak smeje.                                                                               
Lyžovačku plánuje,                                                                                       
guľovačku sľubuje.                                                                                        

A tak spolok premilý 
delí sa na skupiny.       
Niekto lyže obúva,    
iný jedlo zhľadúva.                                             

Na  Jahodnú mnohí išli,                                                                                
od radosti srdce piští.                                                                                  
„Hurá, už sú prázdniny!                                                                               
Čaká nás deň bez knihy!“                                                                            

A najväčšia skupina,
guľovačku začína.
Neujde jej veru nik,
bohoslovec, farárik...

Cesta sa im dobre míňa                                                                                                                                               
a nálada sa len dvíha.                                                                                   
Ani  sa ver nenazdali,                                                                                    
a už tam na svahu stáli.                                                                                

Ani Dadka, zboristka,
tá premokla dočista.
Všetci mokrí ako myši,
rozhodli sa trocha stíšiť.

Že im prší? Nič to za to!                                                                               
Veď ešte tam nie je blato.                                                                           
Že na svahu hmla jak mlieko?                                                                    
Kto by sa z nich srandy zriekol?                                                                

Pri polievke, čaji, káve,
foťák cvakal neprestajne.
Potom farár zavelil:
„Poďme domov – do perín.“

Tak sa domov poberajú,
na Jahodnú spomínajú.
Všetci veria pekne spolu,
že o rok tam budú znovu.  (Z.D.)

NEKVASENÝ RAŽNÝ CHLIEB

Suroviny:
1 kg ražná múka
1/2 l acidofilné mlieko 
1 čajová lyžička soli
2 čajová lyžička sódy bikarbóny (nie viac,

inak bude cítiť za sódou)
Všetko spolu vymiešame – rúru zahrejeme
na 220 stupňov Celzia a pečieme 20 minút.
Potom vyberieme a potrieme vodou.
Dáme ešte na 15 minút do rúry. A potom
dobrú chuť. 

(dodala Mária Artimová)
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Po treťom zjavení Panny
Márie
Na konci tretieho zjavenia 13. júla 1917 a

po zverení tajomstva, Panna Mária naučila
deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom
desiatku sv. ruženca: „Ó Ježišu, odpusť nám
naše hriechy, zachráň nás od pekelného
ohňa, priveď do neba všetky duše najmä tie,
ktoré najviac potrebujú tvoje
milosrdenstvo“. Je to fatimská modlitba,
ktorá bola pridaná ako odprosujúca
modlitba za hriešnikov. 
Tretie zjavenie sa teda skončilo a vieme, že
Panna Mária prosila deti, aby nasledujúci
mesiac 13. augusta prišli znova na miesto
zjavenia do Cova da Iria a prisľúbila im, že v
októbri im povie, kto je a čo žiada a taktiež
že urobí žiadaný zázrak. 
Po treťom zjavení ľudia naliehali na deti, aby
rozprávali, čo Panna Mária povedala, z detí
však nedostali ani slovo, iba to, že všetko je
to tajomstvo a nemôžu ho prezradiť. Ale keď
videli, aké sú deti bledé a vystrašené, hneď
vedeli, že sa muselo stáť niečo strašné. A
naozaj, dojem, ktorý na deťoch, zvlášť na
Hyacinte, zanechalo videnie tajomstva, bol
neopísateľný. Videnie pekla ju natoľko
vydesilo, že žiadne pokánie a umŕtvovanie
jej nepripadalo dosť veľké, len aby zabránila
tomu, aby sa do pekla dostali ďalšie duše.
Doterajšie tri stretnutia fatimských detí s
prekrásnou Paňou vyvolali rastúci záujem o
zjavenia vo Fatime. K tomu nechtiac prispela
nekatolícka tlač, ktorá vo fatimských
udalostiach videla podvod a spustila
ohováračskú kampaň. Lenže práve takýmto

spravodajstvom sa so zjaveniami
oboznámilo celé Portugalsko i zahraničie,
pretože katolícka tlač bola v tom čase k
udalostiam zdržanlivá. Dňa 13. augusta 1917
sa v Cova da Iria zhromaždilo asi 20 000
pútnikov. Modlili sa ruženec, spievali
mariánske piesne a čakali na deti. Ale tie
neprišli. Prečo? Pričinil sa o to hlavne
okresný komisár z Vila Nova de Ourém,
Artur de Oliveira Santos, zvaný "Klampiar",
zúrivý slobodomurár, ktorý sa rozhodol
urobiť "fatimským manifestáciám" koniec.
Už predtým zakázal akékoľvek náboženské
podujatia mimo kostola. A bol presvedčený,
že fatimské udalosti zinscenovala Cirkev ako
provokáciu. V čase fatimských zjavení totiž
bola v Portugalsku na čele krajiny vláda
riadená slobodomurárstvom a 15 rokov tejto
vlády bolo charakteristických tvrdými
represiami voči Cirkvi a veriacim a
presadzovaním ateistickej ideológie.
„Zhodou okolností“ v deň, keď sa Panna
Mária prvý raz zjavila vo Fatime, v nedeľu
13. mája 1917, rečnil na námestí v Lisabone
pred davmi poslucháčov veľmajster lóže,
ktorý sebavedome vyhlásil, že triumf
slobodomurárstva je už blízko. A na rozdiel
od neho Panna Mária v tom istom čase
sľúbila trom deťom a tým nám všetkým
triumf jej Nepoškvrneného Srdca. Ako to
uvidíme neskôr slobodomurári zaútočili i na
Fatimu: od únosu, väznenia a vyhrážania sa
mučením deťom, cez rôzne úradné zákazy a
mediálnu protipropagandu, až po bombový
atentát, ktorý zničil kaplnku na mieste
zjavení.
Panna Mária sľúbila Lucii, že Portugalsko si
zachová svoju vieru a slobodomurársky
režim sa tak v Portugalsku o niekoľko rokov
zrútil. Že na tom mali zásluhu aj fatimské
udalosti, potvrdila aj nová - slobodná vláda,
keď sa hneď po prevzatí moci išla do Fatimy
Panne Márii poďakovať.              (J. Jenčová)
Zdroj:  Silva, F.,M.: Pasáčci z Fatimy
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FFArskáArská PôsTnAPôsTnA AkciAAkciA vovo ssväToMväToM rokuroku MilosrDEnsTvAMilosrDEnsTvA
Zamyslenia k aktivite Farská pôstna akcia – ďalšie 2

sTrEDA 24.2.2016
2. Prijať pocestných 
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ... 
... keď potulných bedárov zavedieš do domu?“ (Iz 58, 6–7)
Sväté písmo 
· Gn 18,1–16    Traja muži u Abraháma. 
· Ex 2,16–20     Mojžiš je hosťom u Raguela. 
· 1 Pt 4,8–11    Buďte pohostinní, bez šomrania. 
· 2 Kor 5,1–9    Od Boha máme príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi. 
· 3 Jn 5–8         Sme povinní podporovať pocestných... 
· Sk 16,14–15   Pohostinnosť Lýdie. 
Zamyslenie
Zakúsil som radosť s prijatia? Kedy a pri akej príležitosti to bolo? Kto je pre mňa
„pocestný“?
Akou formou som mu pomohol?  Aký je môj postoj k prijatiu migrantov? Ako na mňa vplýva
fakt, že sme všetci na ceste? 
Konkrétne podnety
Budem sa snažiť zvládnuť neočakávané situácie, požiadavky, stretnutia a uvedomiť si, že sú
príležitosťou k chápaniu neočakávaného príchodu Krista. 

PiATok 26.2.2016
3. Nahých (chudobných) odievať 
„Či nie to je pôst, ktorý sa mi ľúbi, ... ak vidíš nahého, zaodeješ ho?“ (Iz 58, 6–7)
Sväté písmo 
· Ex 22, 25–26  Plášť je jediný majetok chudobného, vrátiš mu ho do západu slnka. 
· Sk. 9,36–43    Tabita konala mnoho dobrých skutkov.
· Jak 2,13–26    Viera bez skutkov je mŕtva. Milosrdenstvo sa vyvyšuje nad súdom. 
· Jak 5,1–6        Vaše bohatstvo zhnilo a vaše šatstvo rozožrali mole. 
· Mt 6,28–34    Čo sa tak staráte o svoj odev? Pozrite sa na poľné ľalie...
· Zach 3,4         Hľa, odnímem tvoju vinu a oblečiem ťa do skvostného rúcha (milosti).
Zamyslenie 
Akú veľkú rolu má pre mňa móda? Neposudzujem ľudí iba podľa vonkajška? 
Ako mám v úcte ľudské telo a ako chránim ľudskú dôstojnosť? Uvedomujem si symboliku
šiat vo vzťahu k milosti posväcujúcej? 
Konkrétne podnety
Skontrolujem svoj šatník, vyradím nepoužívané veci a odovzdám ich tým, ktorí ich
potrebujú alebo do charity a pod. 

Zdroj: (nova.dkuspis.sk), upravené
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vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni od 28.2. – 5.3. vedie modlitby pred sv. omšami
Mária vasiľová - sadová ul. 

nácvik detského speváckeho zboru: Pozývam všetky decká na nácvik detského speváckeho

zboru na budúcu sobotu 27.2. klasicky o 1330 v pastoračnom centre.

Pobožnosť kr. cesty: Dnes poobede 21.2. bude pobožnosť krížovej cesty, ktorú majú na
starosti naši miništranti.  

Zbierka na dostavbu nášho kostola a past. centra: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a tak je
klasicky zbierka na dostavbu nášho kostola a past. centra. Pán Boh zaplať za vašu podporu.

Pôstna krabička za Afriku: Slovenská katolícka charita pripravila už 5. ročník kampane Pôstna
krabička pre Afriku zameranú na pomoc viacerým krajinám subsaharskej Afriky. V tomto roku
by sme chceli podporiť výstavbu murovanej budovy pre materskú školu v Ugande a tiež
projekty v Rwande, Južnom Sudáne a Keni. Pôstne krabičky budú k dispozícii v predsieni
kostola, kde si ich môžete vyzdvihnúť. Je to vlastne obálka, v ktorej je skladacia krabička, DVD
ako darček a všetky informácie ohľadom možnosti podpory. Vy sa rozhodujete, aký milodar
pošlete. Máme 100 ks tých obálok, keby bolo málo, pokúsim sa objednať ďalšie. 

rozpis lektorov:
3. pôstna nedeľa: 8.00 hod. - rod. Grominova, 10.00 hod. - rod. J. Fenika, 18.30 hod. - rod.
kľučárova. 

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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PPonDElokonDElok 22.02.201622.02.2016
Katedra sv. Petra, apoštola (sviatok) 

sv. omša: 1800 (k+T) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1845

uu TorokTorok 23.02.201623.02.2016 sv. omša: 630 (T+k) 

ss TrEDATrEDA 24.02.201624.02.2016 sv. omša: 630 (T) kostol JaA

sv. omša: 1800 (k) detská

ŠŠ TvrTokTvrTok 25.02.201625.02.2016 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

sv. omša: 1800 (T+k) 

PP iATokiATok 26.02.201626.02.2016 sv. omša: 630 (k) kostol JaA

Pobožnosť krížovej cesty: 1730

sv. omša: 1800 (T) 

ss oBoTAoBoTA 27.02.201627.02.2016 sv. omša: 1800 (T)

nn EDEľAEDEľA 28.02.201628.02.2016

3. PÔSTNA NEDEĽA

sv. omša: 800 (T) 

sv. omša: 1000 (k) 

Pobožnosť krížovej cesty: 1430

sv. omša: 1830 (k) kostol JaA

„Začiatok obrátenia je začiatkom rozvoja, vzrastu. Byť hriešnikmi, to je naše nešťastie,
ale byť si toho vedomí, to je naša nádej.” (P. del Rosso)


