
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník IX./2017 Číslo 17

Umenie malých krokov

Neprosím o zázrak, Pane, ale o silu pre

všedný život.
Nauč ma umeniu malých krokov.
Sprav ma vynaliezavým a vynachádzavým,
sprav ma sebaistým v správny čas.
Obdar ma jemnocitom, aby som dokázal
odlíšiť
prvoradé od druhoradého.
Prosím o silu kázne a miery,
aby som len tak neprekĺzol životom
a svoje dni si rozumne rozdelil;
aby som neprespal záblesky svetla a vrcholy,
a aby som si aspoň tu a tam našiel čas na
umelecký zážitok.
Dovoľ mi utvrdiť sa v tom, že snívať
o minulosti či budúcnosti mi nepomôže.
Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je
najbližšie,
pomôž mi pokladať práve prežívanú hodinu
za najdôležitejšiu.
Ochráň ma pred naivnou vierou,
že v živote musí ísť všetko hladko.
Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti,
porážky,
neúspechy a sklamania sú prirodzenou
súčasťou života,
že vďaka nim rastieme a dozrievame.
Pripomínaj mi, že srdce sa často stavia proti

rozumu.
Pošli mi v pravej chvíli niekoho,
kto má odvahu povedať mi pravdu s láskou.
Chlieb každodenný daj mi pre telo i dušu,
prejav tvojej lásky, priateľské echo,
a aspoň tu a tam náznak, že budem
užitočný.
Viem, že veľa problémov sa rieši
nekonaním;
daj, aby som dokázal čakať.
Nech vždy nechám teba i ostatných
dohovoriť.
To najdôležitejšie si človek nehovorí sám.
To najdôležitejšie mu býva povedané.
Ty vieš, ako veľmi potrebujem priateľstvo.
Daj, aby som dorástol tejto najkrajšej,
najťažšej, najriskantnejšej
a najnežnejšej záležitosti života.
Vnukni mi pravú chvíľu a pravé miesto,
kde môžem zanechať balíček dobra,
slovami či bez slov.
Chráň ma pred strachom, že by som mohol
premárniť svoj život.
Nedaj mi to, čo si želám,
ale to, čo potrebujem.
Nauč ma umeniu malých krokov!

(Antoine de Saint-Exupéry)

(dodal: Marek Kunder)
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Ohrozené deti

Sväté Písmo nám hovorí o láske akú

máme mať k všetkým ľuďom, ale začínať
máme od najbližších,  od vlastnej rodiny,
pokrvného príbuzenstva a potom k
ostatným ľuďom. Pán Boh si bude
vyžadovať prísne vyúčtovanie za výchovu
deti, za  formovanie ich duchovného života.
Grécko-katolícky kňaz Martin Mekel sa
venuje pastorácií Rómov a priznal sa v
relácií televízie LUX, že je v poslednom čase
veľmi smutný zo zla, ktoré ho obklopuje, z
veľkého morálneho zla už malých  rómskych
detí.  Všetky deti sú dnes viac ako inokedy
ohrozované zlom cez televíziu a počítače,
ktoré vysielajú aj cez deň veľmi nevhodné
filmy a relácie. Zlo na deťoch však páchajú aj
samotní rodičia, keď v prípade choroby,
alebo iného problému vyhľadávajú veštcov,
ľudových liečiteľov. Na jednej strane sa
vychvaľujú, kde všade boli na púti, ale
pochvália  sa aj o návšteve veštca v susednej
dedine.  Na deťoch je potom už od malička
viditeľné ovocie rôznych magických rituálov,
keď  majú  nevšedné problémy doma i  v
škole. 
Naši slovenskí kňazi – misionári majú široké
srdcia a tak ako saleziáni v Jakutii aj rodina
Panny Márie vysiela svojich kňazov na Sibír,
kde sa veľkodušne starajú o potreby
veriacich tak materiálne ako aj duchovné.
Stretávajú sa s rôznymi prípadmi a rôznymi
životnými osudmi svojich farníkov, ktoré sú
niekedy až alarmujúce a nám ťažko
predstaviteľné. Alkoholizmus, drogy, mágia
sa najviac  podpisujú pod rozšírené zlo v
spoločnosti. Je to veľmi smutné, keď
aktérmi sú mladí ľudia. Páter Rado zo
Slovenska opísal v príbehu ako je potrebné
aby sme sa nechali naplniť  vykupujúcou a

milosrdnou Božou láskou vo vzťahu s
takýmito ľuďmi: „Keď som sa raz sám v
našom farskom kostole  v Talmenke modlil,
vošiel dnu jeden asi 25-ročný podnapitý
muž. Dimitrija, nazývaného Dima, som
poznal veľmi dobre, pretože v dedine ho
mnohí nenávideli. Len čo vošiel, hneď ma
prosil: „Pomôž mi!“ 
„Ako  ti  môžem pomôcť?“ spýtal som sa ho.
„Pomôž mi, aby som už nikoho nezabil,“
prosil úpenlivo. 
To ma prekvapilo, lebo mladík už viackrát
stál pred súdom pre vraždu a podpaľačstvo,
ale nikdy mu nemohli dokázať žiaden zločin,
zakaždým ho prepustili. Keď som mu chcel
začať rozprávať o Božom milosrdenstve, ako
blesk sa vrhol ku mne a zasyčal: „A teraz Ťa
zabijem.“ Siahol si rukou do vrecka, akoby
chcel vybrať nôž alebo pištoľ. Ja som sa však
nezľakol, nielen preto že som statnej
postavy, ale hlavne preto, že som cítil
zvláštnu milosť, ktorá mi dala silu zostať
celkom  pokojným. V tom istom okamihu
som dostal vnútorné vnuknutie: „Požehnaj
ho!“ A hneď  som nad ním spravil veľký znak
kríža a dal som mu svoje kňazské
požehnanie. Na moje veľké prekvapenie
Dima bezvládne klesol na zem, skrčil sa a
vzlykal: “To predtým, to som nepovedal ja,
to som nebol ja!“ Prekvapilo ma to, ale keď
sa trochu upokojil znovu sa mi začal
vyhrážať: „Zabijem Ťa!“
Ihneď som sa začal modliť Zdravas Mária o
on padol na kolená a prosíkal, aby som mu
odpustil. Keď som sa pred sviatosťou
Oltárnou pomodlil niekoľko desiatkov
ruženca, Dima sa posadil vedľa mňa a spýtal
sa ma, či môže prísť znova a pobozkal mi
ruku. Odvtedy sme dobrí priatelia, vždy keď
sa stretneme, zďaleka  mi pozdraví a
pobozká ruku.
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1. čítanie: Ex 17, 3-7
Žalm: Ž 95, 1-2. 6-7. 8-9
Ant.: Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas a
nezatvrdzovali si srdcia.
2. čítanie: Rim 5, 1-2. 5-8
Evanjelium: Jn 4, 5-42

Krátke zamyslenie na evanjelium: Ako súvisí
príbeh prvého čítania s krstom? Hneď niekoľko
tém nám vystúpi pred náš zrak. Predovšetkým vyjdenie z egyptského otroctva. Druhou
skutočnosťou je smäd, ktorý neuhasí nič iné iba Boží prameň. Ale jeho darcom nie je človek,
aj keď je to Mojžiš, ktorý udrie do skaly. Kľúčovú úlohu však pri krste hrá viera. V príbehu je
to Mojžiš, ktorý svojou vierou zastaví návrat do otroctva. Boh Izraelitov postupne
vychováva k dospelosti, v ktorej oni sami uveria (Jn 4,42). Veľmi podobne potom sledujeme
príbeh pri studni v evanjeliu. Každé slovo dialógu rozvíja určitú tému krstu. Či už ide o
hľadanie ženy, jej život v hriechu, či Ježišovo slovo pravdy, ktoré usvedčuje, ale aj
oslobodzuje.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň

Toto všetko hovorí páter Rado preto, lebo
vďaka tomuto nezvyčajnému oslobodeniu
človeka od zlého skutočne pocítil v sebe
Božie zľutovanie, silu, ktorú by sám nikdy zo
seba nemal. Páter Rado cituje sv. Damiána
de Veuster: „Bez Najsvätejšej Sviatosti by
bol stav, v ktorom sa nachádzam,
neznesiteľný.“ Tak mi Pán uprostred

rozsiahlej Sibíri doslova hmatateľne ukázal,
čo Panna Mária v cirkevne schválenom
posolstve v Akite predpovedala o ťažkých
časoch: Na konci nám zostane len ruženec a
znamenie, ktoré zanechal Syn.“    

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: časopis Viťazstvo Srdca  

Spomíname
Dňa 13. marca 2017 uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustil manžel,
otec, dedko, brat a švagor Alfonz Feník z Vranova n/T - Čemerného.
S láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Mária a syn Jozef s rodinami.

Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach si stále s nami spomienkami
a motlitbami.



st
ra

n
a 

4

Viera  

Dôvera a viera v Boha odbremeňujú a

pomáhajú tešiť sa zo života. Je Božou vôľou,
aby sme verili, preto by sa viera mala stať
jedným z našich návykov. V Liste Hebrejom
11,6 sa píše, že bez viery nie je možné páčiť
sa Bohu. Podľa Listu Rimanom 14,23 je zase
všetko, čo nekonáme z viery, hriechom.
Apoštol Pavol v tom istom liste hovorí, že vo
Sv. písme „sa zjavuje Božia spravodlivosť z
viery pre vieru“ Rim 1,17. Z toho vyplýva, že
by sme vždy mali konať podľa viery. Malo by
to byť naším zvykom. Veriť znamená
dôverovať tomu, čo Boh hovorí vo svojom
Slove, aj keď o tom ešte nemáme viditeľné
dôkazy. Viera nás spája so všemohúcim
Bohom. Ak neveríme v to, že sa na Boha
možno spoľahnúť, negujeme svoju vieru, čo
so sebou prináša dva tragické dôsledky:
bezmocnosť a beznádej. 
„Viera je zárukou toho, v čo dúfame a
zdôvodnením toho, čo nevidíme.“ Hebr 11,1
„Veď sme počuli o vašej viere v Ježiša Krista
a o láske, ktorú máte k všetkým svätým.“ Kol
1,4
Tieto dva citáty sú jasnou definíciou viery.
Viera nás napĺňa nádejou a očakávaním. 
„Pravá viera nikdy nie je osamotená; vždy ju
sprevádza aj očakávanie. Človek, ktorý verí
Božím zasľúbeniam, očakáva, že sa naplnia.
Kde niet očakávaní, tam niet ani viery.“ A. W.
Tozer
Božou vôľou je, aby sme žili vierou. Možno

máme pred očami všetky zlozvyky, ktorých
sa chcem zbaviť, ale aj všetky dobré návyky,
ktoré chceme ďalej pestovať, a cítime sa
bezradní. Naša myseľ nám nahovára: „Je
toho priveľa. Nikdy sa nám to nepodarí.“ Na
toto miesto nastupuje viera, ktorá
vyhlasuje: „Neviem, ako to zvládnem, ale
očakávam, že mi Boh pomôže. Bohu je
predsa všetko možné.“
Začnime veriť a vo viere pokračujme každý
deň. Majme radosť aj z malého pokroku,
ktorý dosiahneme, a nenechajme sa
znechutiť tým, akú dlhú cestu máme ešte
pred sebou. Boh sa bude radovať, že sme sa
rozhodli začať meniť svoje návyky. 

MÁME VIERU, AKÚ POTREBUJEME
Ľudia niekedy tvrdia: „Na toto nemám
dostatočnú vieru.“ Pravda je však taká, že
všetci máme vieru potrebnú na splnenie
Božej vôle. Boh každému dal istú mieru
viery Rim 12,3. Všetci teda máme vieru, ale
kľúčom k úspechu je, použiť ju správnym
spôsobom. Ak vieru vkladáme do seba,
budeme sklamaní, ale ak vieru vložíme v
Boha, budeme sa diviť, čo všetko
prostredníctvom nás urobí. Viera si
vyžaduje, aby sme vykročili. Musíme začať a
potom vo viere vytrvať. Ak to, čo robíme, je
Božou vôľou, tak nám Božia pomoc nikdy
nebude chýbať. Naša viera musí rásť a to sa
deje vtedy, keď ju používame. Malá viera
môže vyrásť na veľkú, ak začneme veriť
Božím zasľúbeniam. Peter bol jediným
učeníkom, ktorý chodil po vode, pretože iba
on dôveroval Bohu natoľko, že vystúpil z
lode. Sme pripravení prestať o viere iba
premýšľať a začať ju aj používať? Krokmi
viery v poslušnosti voči Bohu zažívame
Božiu vernosť a naša viera sa posilňuje. 

Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom

(Dominika Čechová)
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Karolova záhrada

(pokračovanie z minulého čísla)

Karol sa pozrel na tašku, ktorú držal v

rukách. Opatrne ju otvoril. Vybral hodinky a
dal si ich späť na zápästie. Otvoril peňaženku
a skontroloval svoju svadobnú fotografiu. Na
chvíľu sa zadíval na mladú nevestu, ktorá sa
naňho z fotografie stále usmievala.
Jedného chladného dňa po Vianociach Karol
zomrel. Napriek zlému počasiu prišlo na
pohreb mnoho ľudí. Pán farár si všimol zvlášť
jedného vysokého mladého muža, ktorý
sedel v kúte kostola. Na jar sa na kostolných
dverách objavil oznam. Bolo tam napísané:
„Hľadáme človeka, ktorý sa bude starať o
Karolovu záhradu. Jedného dňa prišiel na
faru mladý muž. Keď mu duchovný otvoril,
uvidel pár zjazvených a potetovaných rúk,
ktoré držali papier s oznamom. „Verím, že
toto je moje miesto, pravdaže ak ma
vezmete,“ povedal.
Farár ho spoznal. Bol to ten mladý muž, ktorý
Karolovi vrátil ukradnuté hodinky a
peňaženku. Vedel, že dobrota starého muža
zmenila život tohto mladíka. Keď mu
odovzdával kľúče od záhradnej chatky,
povedal: „Vzorne sa starajte o Karolovu
záhradu. Tým vzdáte česť jeho pamiatke.“
Počas niekoľkých ďalších rokov pracoval na
fare najlepšie, ako vedel. Medzitým začal
študovať na vysokej škole a oženil sa. Nikdy
nezabudol na sľub, ktorý dal a záhradu sa
staral rovnako dobre ako Karol. 
Jedného dňa prišiel za novým pánom
farárom a povedal mu, že sa už nemôže
starať o záhradu. S nesmelým, ale šťastným
úsmevom na tvári vysvetlil: „Minulú noc sa
nám narodil chlapček. V sobotu prídu domov

z nemocnice.“
„Gratulujem!“ povedal farár, keď mu muž
odovzdával kľúče od záhradnej chatky. „To je
úžasné! A ako sa volá?“
„Karol,“ odvetil mladý muž.

Dobrý príklad je najlepšie kázanie.
Benjamin Franklin

Na prechádzke

Prechádzam sa po námestí malého

mestečka. Manžel má zatiaľ pracovnú
schôdzku. Čas čakania si krátim tým, že si
obzerám výklady obchodov. Je to pomerne
staré mesto s malými obchodíkmi. Ani áut tu
nie je veľa, len sem-tam prejde nejaké okolo
po ceste vydláždenej dlažobnými kockami.
Moju pozornosť zrazu upútajú dvaja
osemroční chlapci, ktorí sa ku mne blížia na
bicykloch. Na hlavách majú prilby. Počas
jazdy spolu živo diskutujú. Neviem, o čom sa
spolu zhovárali. Keď však prechádzali okolo
mňa, jeden z nich povedal tomu druhému:
„Milujem svojho otca, lebo...“.  V tej chvíli
som zbystrila sluch. Priznám sa, bola som
zvedavá. Tak veľmi som chcela vedieť, čo
nasledovalo po týchto slovách. Prečo svojho
otca miluje? Mala som chuť rozbehnúť sa,
aby som stačila ich tempu a dozvedela sa, čo
vedie osemročné dieťa k tomu, že miluje
svojho otca...
Ale nechala som to tak. Povedala som si, že
to nie je až také dôležité. Dôležité je, že
chlapec miluje svojho otca a povie to aj pred
svojimi kamarátmi.
Nech je dnes takýchto šťastných otcov čím
viac....

Stať sa otcom nie je ťažké. Ťažké je ním byť.
Wilhelm Busch

(A. Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Slovenská pošta vydala známku k 100.
výročiu zjavenia Panny Márie vo Fatime

Nemšová 15. marca (TK KBS)

Slovenská pošta pri príležitosti
okrúhleho výročia fatimských zjavení
vydala poštovú známku 100. výročie
zjavenia Panny Márie vo Fatime. Známku
v pondelok slávnostne inaugurovali v
rámci svätej omše v Kaplnke Panny
Márie Fatimskej v miestnej časti mesta
Nemšová Trenčianska Závada. Pre
záujemcov bola k dispozícii príležitostná
poštová priehradka s príležitostnou
poštovou pečiatkou.
Ako informovala hovorkyňa Slovenskej
pošty Martina Macková, známka je
výnimočná nielen pre svoj jedinečný
dizajn, ale aj vďaka spolupráci s ďalšími
krajinami – Portugalskom, Poľskom a
Luxemburskom, kde vychádza s
rovnakým motívom – sochou Panny
Márie Fatimskej vo Fatime. 
Nová poštová známka má rozmery 30 x
80 milimetrov vrátane perforácie a
vychádza vo forme hárčeka s jednou
známkou. Technikou ofsetu ju vytlačila
Poštovní tiskárna cenin Praha. Súčasne s
poštovou známkou pošta vydáva obálku
prvého dňa s pečiatkou s dátumom 13.
marec 2017 a domicilom mesta
Bratislava. 
Dizajn poštovej známky a hárčeka
navrhol Túlio Coelho z portugalského
Atelier Design&etc. Za dizajnom
pečiatky a rytiny stojí uznávaný
slovenský umelec Ľubomír Žálec. 

Na štadióne vo Wembley sa mladí nechali
zapáliť svedectvom Kristovej lásky

Anglicko 15. marca (RV) Minulú sobotu sa

stretlo okolo 10 tisíc mladých ľudí na
londýnskom štadióne Wembley na podujatí s
názvom „Plameň“ - Flame 2017. Toto
podujatie každoročne organizuje Katolícka
federácia pastorácie mladých (Catholic Youth
Ministry Federation) a Biskupská konferencia
Anglicka a Walesu. Tému pre tohtoročné
stretnutie vybrali na podnet pápeža Františka:
„Byť svedkami Kristovej lásky“.
V mene Svätého Otca účastníkom zaslal
pozdrav štátny sekretár kard. Pietro Parolin.
Pripomenul v ňom slová, ktorými pápež
František v júli 2016 v Krakove pozval mladých
„otvárať nové obzory, schopné nakaziť
radosťou, tou radosťou, ktorá sa rodí z lásky
Boha, radosťou, ktorú v srdci zanecháva každé
gesto a postoj milosrdenstva; ísť po cestách
nasledujúc „bláznovstvo“ nášho Boha, ktorý
nás učí stretávať ho v hladnom, v smädnom, v
nahom, chorom, v priateľovi, ktorý zle skončil,
vo väzňovi, v utečencovi a v migrantovi, v
susedovi, ktorý je opustený.“
Významnou zložkou programu bohatého na
vystúpenia hudobných skupín a duchovné
podnety boli svedectvá o angažovanosti
kresťanov pre chudobných, ktorými sú v
mnohých prípadoch utečenci. Špeciálnym
hosťom bol kard. Charles Maung Bo,
arcibiskup Yangonu v Mjanmarsku, ktorý
vystúpil so svedectvom o náboženskej a
politickej situácii v tejto krajine.

(dodala Anna Sabolová ml.)



VV čASEčASE OdOd 20.03.2017 20.03.2017 dOdO 26.03.201726.03.2017
Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 26.3.-1.4. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária Kurucová.  

Nácvik detského zboru: Nácvik detského speváckeho zboru na budúcu sobotu 25.3. v

pastoračnom centre bude klasicky o 1330. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

Adorácia s individuálnym požehnaním: V piatok vás všetkých pozývam najprv na krížovú
cestu, potom mládežnícku sv. omšu a po nej na adoráciu s možnosťou individuálneho
požehnania so Sviatosťou Oltárnou. 

deň počatého dieťaťa: Slávnosť Zvestovania Pána je spájaná aj s pripomenutím si Dňa
počatého dieťaťa a teda všetkých počatých narodených ako aj nenarodených detí. V rámci
podpory myšlienky života je možnosť nosiť bielu stužku na svojom vrchnom odeve v týždni,
kedy je tento sviatok. Preto si už dnes môžete zobrať na stolíku z košíka tu v kostole bielu
stužku a nosiť ju oddnes do budúcej nedele. 

Krížové cesty: Dnešnú krížovú cestu o 1430 vedú muži našej farnosti a potom o týždeň veriaci
z farnosti Solivar, ktorí budú viesť krížovú cestu a ešte pred ňou aj bohoslužbu slova. 

Zbierka na 3. nedeľu v mesiaci: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a tak je zbierka na dostavbu nášho
nového kostola a pastoračného centra a špeciálne na nové lavice. Pán Boh zaplať za všetky
vaše milodary. 

Rozpis lektorov:
Slávnosť sv. Jozefa: 16.00 hod. - rod. Jenčova, 18.30 hod. - p. Tóth - R. čelková;
Slávnosť Zvestovania Pána: 8.00 hod. - rod. Onderkova - p. Lengvarská, 10.00 hod. - rod.
Baranova - rod. Sabolova; 
4. pôstna nedeľa:  8.00 hod. - rod. dzurovčinova, 10.00 hod. - rod. Baranska, 18.30 hod. -
rod. Bankovičova.  

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 20.03.201720.03.2017
SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PANNY MÁRIE
(SLÁVNOSŤ) 

Sv. omša: 1600 (K) 

Sv. omša: 1830 (T) 

UU TOROKTOROK 21.03.201721.03.2017 Sv. omša: 630 (T+K) 

SS TREdATREdA 22.03.201722.03.2017 Sv. omša: 800 (K) kostol JaA

Krížová cesta:                      1730

Sv. omša: 1800 (T) detská

ŠŠ TVRTOKTVRTOK 23.03.201723.03.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1700

Sv. omša: 1800 (T) 

PP IATOKIATOK 24.03.201724.03.2017 Krížová cesta:                      1730

Sv. omša: 1800 (K+T) mládežnícka  

Poklona Sv. Oltárnej: 1900 s individuálnym 
požehnaním

SS OBOTAOBOTA 25.03.201725.03.2017
ZVESTOVANIE PÁNA (SLÁVNOSŤ) 

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K) 

Sv. omša: 1800 (T) - z nedele

NN EdEľAEdEľA 26.03.201726.03.2017

4. PÔSTNA NEDEĽA

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1000 (K) 

Krížová cesta: 1430 s bohoslužbou slova  

Sv. omša: 1830 (T) kostol JaA

LITURgIcKýLITURgIcKý PROgRAMPROgRAM OdOd 20.03.2017 20.03.2017 dOdO 26.03.201726.03.2017

„Nakoľko si pokorný zistíš z toho, nakoľko si veselý.” (Paul del Rosso)
“Nehovor, že to nejde, radšej povedz, že to zatiaľ nevieš.” (Tomáš Baťa)


