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Inšpirácie pre rodičov

V tomto týždni som dostal e-mailom jednu

myšlienku na obrázku, pri ktorej ma až
“cuklo”. Na obrázku bola žena - matka v
staršom veku a v slzách.  V popredí bol text:
“Nikdy nezvyšuj hlas na človeka, ktorý ťa
naučil hovoriť.” Uff, všetko je o výchove. A
tak ponúkam pár dôležitých inšpirácií:
1. Katechizmus Katolíckej cirkvi: „Rodičia sú
prví zodpovední za výchovu svojich detí. Túto
zodpovednosť dosviedčajú predovšetkým
tým, že vytvárajú rodinu, kde vládne ako
pravidlo nežnosť, odpustenie, úcta, vernosť a
nezištná služba. Výchova si vyžaduje učiť sa
odriekaniu, zdravému úsudku a
sebaovládaniu ako podmienkam každej
pravej slobody. Rodičia majú svoje deti učiť,
aby podriaďovali „materiálne a prirodzené
[dimenzie]... [dimenziám] vnútorným a
duchovným“. Rodičia majú veľkú
zodpovednosť aj za to, aby dávali svojim
deťom dobrý príklad. Keď budú vedieť pred
nimi uznať svoje chyby, budú ich môcť aj
lepšie viesť a naprávať.“
2. Starý zákon: „Kto miluje svojho syna, často
ho tresce a syn mu bude neskôr potechou.
Kto si dobre vychováva syna, bude mať z
toho osoh.“ (Sir 30, 1-2)
3. Nový zákon: „A vy, otcovia, nedráždite
svoje deti k hnevu, ale vychovávajte ich
prísne a napomínajte ich v Pánovi.“ (Ef 6, 4)
4. Svätý Josemaría Escrivá: „Dobre vychovať
svoje deti je pre rodičov ten najlepší biznis na

svete.“
5. Benedikt XVI.: „Obraciam sa na vás, drahí
rodičia, s prosbou, aby ste v prvom rade
navždy zostali pevní vo svojej vzájomnej
láske: toto je prvý a veľký dar, ktorý vaše deti
potrebujú, aby mohli rásť vyrovnane,
nadobudnúť dôveru v seba samých, veriť v
život a aby sa aj ony samy naučili žiť podľa
autentickej a veľkodušnej lásky.“
6. Sv. Ján Zlatoústy: „Staráme sa o svoje kone
a voly viac ako o svoje deti.“
7. Sv. Alfonz de"Liguori: „Na čo je dobré
poučovanie slovami, keď deti vidia váš zlý
príklad činmi?“
8. Sv. Monika: „Zasväť svoje dieťatko ešte
pod srdcom Bohu a vytrvalo sa zaň modli!“
9. Sv. Ján Zlatoústy: „Často mnoho otcov robí
všetko pre svojho syna, aby mal dobrého
koňa, nádherný dom alebo drahé
nehnuteľnosti, ale o to, aby mal dobrú dušu,
sa stará máloktorý z nich.
10. Pápež František: „Keď svojmu dieťaťu
poviete: „Vyjdeme hore po schodoch,“
vezmete ho za ruku a krok za krokom
vystupujete, tak je to dobré. Ale keď mu
poviete: „Hore!“ „Ale ja nemôžem!“ „Choď!“,
tak to znamená deti dráždiť, teda chcieť od
nich niečo, čoho nie sú schopné. Vzťah medzi
rodičmi a deťmi teda vyžaduje múdrosť a
veľkú vyváženosť.“
11. Sv. don Bosco: „Výchova? Rozum,
náboženstvo, láskavosť.“
(Zdroj: www.cestaplus.sk, spracoval: Marek Kunder)
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Márnotratná dcéra

Philip Yancey vo svojej knihe o úžasnej

milosti predstavuje príbeh o márnotratnom
synovi v modernom podaní.
Autor rozpráva o márnotratnej dcére, ktorá
vyrástla v jednom americkom veľkomeste.
Utiekla z domu, pretože bola znechutená
názormi svojich staromódnych rodičov na
jej náušnicu v nose, na hudbu, ktorú
počúvala a dĺžku sukne, ktorú nosila.
Skončila v Detroite, kde
stretla muža, ktorý mal
najväčšie auto, aké v
živote videla. Nazývali ho
Bos. Hoci bola ešte
neplnoletá, rozhodla sa,
že bude pre neho
pracovať. Chvíľu šlo
všetko ako po masle a
život bol úžasný. No po
niekoľkých dňoch
ochorela. Bolo jej čudné,
že Bos sa k nej zrazu začal
správať úplne inak. Skôr, ako si to stačila
uvedomiť, skončila na ulici bez jediného
centa. Všetky peniaze minula na drogy,
ktoré medzitým začala brať. 
Jednej noci, keď ležala na studenej
kamennej dlažbe, si uvedomila, že nie je
ženou, ktorú svet obdivuje, ale
bezvýznamným dievčaťom. Žalostne sa
rozplakala. „Bože, prečo som len utiekla?
Môj pes má lepšie jedlo ako ja teraz.“
Teraz už zlomená mladá žena vie, že viac
ako čokoľvek iné na tomto svete, sa túži

vrátiť domov. Trikrát vytočí číslo ich pevnej
linky a trikrát sa jej ozve záznamník.
Napokon zanecháva odkaz: „Mami, ocko, to
som ja. Rozmýšľam o tom, že sa vrátim
domov. O chvíľu nastúpim do autobusu a
doma by som mala byť zajtra okolo
poludnia. Ak ma neprídete čakať, pochopím
to.“
Počas sedemhodinovej cesty si pripravuje
reč pre svojich rodičov. Keď autobus príde
na stanicu jej rodného mesta, šofér vyhlási
15-minútovú prestávku. Tých pätnásť minút
rozhodne o jej ďalšom živote.
Vchádza do staničnej budovy nevediac, čo
ju tam čaká. Ale to, čo uvidí, nezodpovedá
ani jednej scéne z tisícok tých, ktoré sa jej

vybavili v mysli, keď sa
pripravovala na toto
stretnutie. Na stanici stojí
skupina asi štyridsiatich
ľudí – bratia, sestry,
strýkovia, tety, bratranci a
sesternice, ba aj babka.
Všetci majú na hlavách
akési smiešne klobúky a
cez celú halu držia
transparent s nápisom:
VITAJ DOMA!
Spomedzi príbuzných jej

vychádza v ústrety otec. Dievčina chvejúcim
sa hlasom začne reč, ktorú si pripravila.
Otec ju preruší: „Dieťa, nemusíš nič vravieť
– na to teraz nie je čas. Nemusíš sa
ospravedlňovať. Nechcem, by sme prišli
neskoro. Doma ťa totiž čaká veľká oslava.“

Doma je miesto, kde sme očakávaní.

Antonio Gala Velasco

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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História úcty Panny

Márie v litániách 

Počas dejín Cirkvi ľudia sa veľmi často

utiekali k Panne Márii, prosili o jej
orodovanie. Vznikalo mnoho chrámov, v
ktorých socha alebo obraz Panny Márie mal
čestné miesto. Niektoré miesta boli viac
navštevované a dokonca tam prichádzali i
pápeži, cisári alebo králi, aby si od Panny
Márie vyprosovali potrebné milosti.
Takýmto chrámom je i chrám v talianskom
meste Loreto. Uprostred neho sa nachádza
nazaretský domček, v ktorom podľa tradície
žila Panna Mária. Na tomto mieste si pred
obrazom Panny Márie pokorne pokľakli a
vzdali úctu nebeskej Matke aj umelci ako sú
Michelangelo a Mozart, vedci Galileo Galilei
a Descartes a objaviteľ Krištof Kolumbus (Vo
vyhľadávači na Google si pozrieme obrázky
a texty, ktoré súvisia s týmto pútnickým
miestom a vysvetľujú jeho históriu.)
Loreto bolo celé stáročia miestom modlitby

a rozjímania. Tu kresťania prosili a potom
ďakovali Matke Božej za vyslyšané prosby.
Postupne sa ich strelné modlitby
skompletizovali a šírili pod názvom litánie
loretánske. Návšteva Svätého domčeka
uprostred Mariánskej baziliky je pre
každého veľkým duchovným zážitkom. Na
pútnikov v minulosti ale i dnes veľmi silno
pôsobia tmavé múry s fragmentmi fresiek
zo 14. a 15. storočia a oltár so soškou Panny
Márie s nápisom „Tu sa slovo stalo telom“.
Najstaršie zachované mariánske litánie
pochádzajú z XII. storočia. Formulácie mali
jednoduchý princíp.
Panne Márii sa priraďovali rôzne prívlastky,
ktoré vychádzali z učenia Cirkvi o Panne
Márii ako i z tradície. Niektoré prívlastky
mali metaforický ráz a nie vždy tomu ľudia
správne porozumeli. Preto nie každá doba a
každé miesto boli prajné tomu, aby sa šíril
takýto druh modlitby. Mariánske prosby na
spôsob litánií sa však v Lorete ujali a neskôr
boli i zhudobnené. Spievali sa v
nazaretskom domčeku v predvečer sviatkov
a vo sviatky Panny Márie. Pápež Sixtus V. ich
v roku 1587 obdaril odpustkami.
V 18. storočí boli schválené spolu s litániami
ku všetkým svätým ako modlitba, ktorú
mohli kňazi používať pri verejných
bohoslužbách v celej Cirkvi.
Okrem loretánskych litánií sa podobnou
formou obraciame na Božské Srdce
Ježišovo, na meno Ježiš, sv. Jozefa, všetkých
svätých ale i na ďalších jednotlivých svätcov.
Medzi najnovšie litánie môžeme zaradiť
litánie k sv. Jánovi Pavlovi II. 

Zdroj: dkuspis.sk
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Výnimočné myšlienky

Výnimočné myšlienky nemožno

dosiahnuť bez dobrých myšlienok. Sv. písmo
učí, že máme myslieť na to, čo je čestné,
dokonalé, cnostné, spravodlivé,
chvályhodné a čisté. Stávame sa totiž tým,
na čo myslíme. Čomu sa v myšlienkach
venujeme? Keď si uvedomíme, že naše
myšlienky nie sú dobré, vyženieme ich zo
svojej mysle alebo im dovolíme zostať?
Výnimočným človekom sa nestávame, ak si
nevypestujeme výnimočné myslenie.
Nedajme sa oklamať tým, že myšlienky nie
sú dôležité, keďže ich ľudia nevidia. Majú
veľký význam a Boh ich pozná. Zlé myšlienky
dokážu otráviť postoje, by celý život. Keďže
predchádzajú naše slová a skutky, musíme
im venovať prvoradú pozornosť. Svoju
myseľ máme mať pod kontrolou, myšlienky
si vyberáme sami. Satan sa síce bude snažiť
infikovať nás smrtiacimi myšlienkami, my
ich však môžeme odmietnuť a zvoliť si
správne. Nedovoľme diablovi, aby si z našej
hlavy urobil smetiak, aby náš život neskončil
ako hromada páchnucich odpadkov. 

Výnimočné slová
Kniha Prísloví hovorí: „Počúvajte, bo
znamenité (veci) zvestujem a moje pery
otvárajú sa (len) na správne (besedy).“ Prís
8,6. Nasledujme tento príklad a strážme
svoje slová. Jazyk má v moci oživovať, alebo
usmrcovať a všetci sa najeme z jeho plodov.

Vypovedané slová neovplyvňujú iba nás, ale
aj ľudí v našom okolí. Ba čo viac, majú vplyv
aj na to, čo Boh môže pre nás vykonať.
Nemôžeme negatívne hovoriť a pozitívne
žiť. Apoštol Peter učí, že ak sa chceme tešiť
zo života a zažiť dobré dni, musíme svoj
jazyk zdržovať od zlého. Po akom živote
túžime? Chceme žiť výnimočne? Ak áno,
naučme sa ovládať svoj jazky. Slová majú
moc, preto si ich voľme veľmi opatrne.
Môžu tvoriť alebo ničiť – rozhodnutie je v
našich rukách. Jazyk je síce malý orgán, ale
môže napáchať veľké škody, alebo priniesť
veľké požehnanie. Zmeňme svoje slová a
zmení sa nám život! Slová veľmi ovplyvňujú
kvalitu života. Sv. písmo vyzýva, aby sme im
venovali potrebnú pozornosť. Ak by sme
mali povedať niečo, čo nestojí za to, je
lepšie mlčať. 

Správajme sa k ľuďom

výnimočne
Naučme sa k všetkým ľuďom správať
výnimočne. Boh miluje každého a nepáči sa
mu, ak s niekým zle zaobchádzame. Buďme
zdvorilí, úctiví a vážme si ľudí.
Povzbudzujme ich. Každý človek sa chce cítiť
cenný, hoci mnohí zápasia s nízkym
sebavedomím. Apoštol Pavol hovorí, že
láska je najvznešenejším životným štýlom.
„Usilujte sa o vyššie dary milosti. A ešte
vznešenejšiu cestu vám ukážem.“ 1 Kor 12,
31. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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1. čítanie: Sk 2, 14. 22b-33
Žalm: Ž 16, 1-2a+5. 7-8. 9-10. 11
Ant.: Ukáž mi, Pane, cestu života.  
2. čítanie: 1 Pt 1, 17-21
Evanjelium: Lk 24, 13-35

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Sklamanie. Tak by sa dala
charakterizovať nálada, s ktorou vyšli z
Jeruzalema dvaja učeníci a smerovali
preč. Odchádzajú, pretože očakávaný
Mesiáš ich sklamal. A oni tak dúfali… Mnohokrát v živote sme podobné sklamanie mohli
zakúsiť. Mali sme jasnú predstavu, ako sa veci majú odohrať, ale všetko sa akoby pokazilo.
V takýchto chvíľach si človek síce povie: “Nech sa deje Božia vôľa”, ale v srdci ide zjavne o
horkosť. A práve v tejto chvíli k učeníkom pristúpil Pán. “Ty si vari jediný cudzinec v
Jeruzaleme, ktorý nevie…” Paradoxom tejto chvíle bolo práve to, že on ako jediný presne
vie. Vie, aký zmysel majú udalosti, utrpenie, bolesti. Vie, ako vyzerá skutočné Božie
víťazstvo. Učeníci spoznali Krista pri Eucharistii. Až vtedy im došli všetky súvislosti.
Eucharistia je mocný nástroj viery. A táto ponuka je takisto pred nami.

Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň žaltára

Poďakovanie

Všetkým organizačným zložkám za pomoc a obetu, nasadenie a čas pri organizácii a

príprave pútnického programu na 19. apríla. 
Bohuznámym osobám za upečenie koláčov ako sponzoring pohostenia pre hlavného
celebranta a kňazov. 
Všetkým ženám za doterajšie pečenie a prípravu fatimských oblátok k pútnickým
programom. 
Všetkým manželským párom a ich deťom za vedenie večeradla a modlitby sv. ruženca pri
pútnickej slávnosti ako aj ostatných liturgických častí. 
Bohuznámym osobám za prípravu jedál pre spovedajúcich kňazov v predveľkonočnom čase
ako aj večere laickým misionárom. 

Nech vám to náš dobrotivý Boh vo svojom bohatstve vynahradí tam, kde to najviac uzná za
vhodné. 

(Marek Kunder)
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Generálna audiencia Svätého Otca:
Sme pútnici vzpriamene kráčajúci 
v nádeji 

„Drahí bratia a sestry, dobrý deň!

Ja som s vami po všetky dni až do

skončenia sveta... (Mt 28,20). Tieto
posledné slová Matúšovho evanjelia sa
odvolávajú na prorocké hlásanie, ktoré
nachádzame na začiatku: «Dajú mu meno
Emanuel, čo v preklade znamená: Boh s
nami» (Mt 1,23; porov. Iz 7,14). Boh bude s
nami, po všetky dni, až do konca sveta. Ježiš
bude kráčať s nami po všetky dni, až do
skončenia sveta.
Celé evanjelium je uzavreté medzi týmito
dvoma citátmi, slovami komunikujúcimi
tajomstvo Boha, ktorého meno, jeho
totožnosť, je „byť-s“. Nie je nejakým
izolovaným Bohom, je Boh s nami, osobitne
s nami, teda s ľudskými tvormi. Náš Boh nie
je akýmsi neprítomným Bohom,
utiahnutým do preďalekého neba; je
naopak Bohom „nadchnutým“ pre človeka,
až tak nežne milujúcim, že je neschopný
odlúčiť sa od neho.
My ľudia sme zdatní v pretínaní pút a
mostov. On však nie. Ak naše srdce
ochladne, to jeho zostáva vždy žeravé. Náš
Boh nás vždy sprevádza, aj vtedy, keby sme
naňho nešťastne zabudli. Na rozhraní od
neviery k viere je rozhodujúce zistenie, že
sme milovaní a sprevádzaní naším Otcom,
že on nás nikdy nenecháva osamotených.
Naša existencia je putovaním, cestou. Aj tí,
čo sú poháňaní nejakou čisto ľudskou
nádejou, vnímajú lákanie horizontu, ktoré
ich ženie skúmať svet, ktorý ešte
nepoznajú. Naša duša je dušou pútnickou.
Biblia je plná príbehov pútnikov a
cestovateľov. Povolanie Abraháma začína
týmto príkazom: «Odíď zo svojej krajiny»
(Gen 12,1). A patriarcha zanecháva ten

kúsok sveta, ktorý
dobre poznal a ktorý
bol jednou z kolísok
civilizácie jeho doby.
Všetko sa sprisahávalo
proti zmysluplnosti tej cesty. A predsa
Abrahám odchádza. Človek sa nestane
zrelým, ak nevníma príťažlivosť horizontu –
toho medzníka neba a zeme, ktorý si žiada
byť dosiahnutý ľudom pútnikov.
Vo svojom putovaní svetom človek nikdy
nie je sám. Zvlášť kresťan sa nikdy necíti byť
opustený, lebo Ježiš nás uisťuje o tom, že
nás neočakáva len na konci našej dlhej
cesty, ale že nás sprevádza počas každého
nášho dňa.
Dokedy až bude trvať Božia starostlivosť o
človeka? Dokedy sa Pán Ježiš, ktorý kráča
spolu s nami, bude o nás starať? Odpoveď
evanjelia nenecháva žiadny priestor
pochybnostiam: až do skončenia sveta!
Pominie sa nebo, pominie sa zem, ľudské
nádeje budú zrušené, avšak Božie slovo je
väčšie než všetko a nepominie. A on bude
Bohom s nami. Boh Ježiš, ktorý kráča spolu
s nami. Nebude takého dňa v našom živote,
v ktorom by sme prestali byť predmetom
starostlivosti Božieho srdca.
Niekto by však mohol povedať: „Ale, čože
to vravíte?“ Hovorím toto: v našom živote
nebude takého dňa, v ktorom by Božie
srdce prestalo mať o nás starosť. On si o nás
robí starosti, kráča spolu s nami. A prečo to
robí? Jednoducho preto, lebo nás miluje.
Rozumieme tomu? Miluje nás! A Boh sa
istotne postará o všetky naše potreby,
neopustí nás v čase skúšky a tmy. Táto
istota si žiada hlboko sa zahniezdiť v našom
vnútri, aby nikdy nevyhasla. Niekto ju volá
menom „Prozreteľnosť“. Čiže blízkosť Boha,
láska Boha, jeho kráčanie spolu s nami, čo
sa nazýva aj „Božia prozreteľnosť“: on sa
stará o náš život. (www.tkkbs.sk, krátené)

(dodala Anna Sabolová, ml.)



VV čASEčASE OdOd 01.05.2017 01.05.2017 dOdO 07.05.201707.05.2017

Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 7.5-13.5. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Mária dobranská.  

Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude už klasicky v

sobotu 6.5. o 1330 v pastoračnom centre. Všetky decká sú srdečne pozvané. 

Spomienka na bl. sr. Zdenku: Dnes poobede pri pobožnosti sv. ruženca bude spomienka na
bl. sr. Zdenku spojená s krátkou adoráciou a litániami k nej.

Sv. omša v pondelok: V pondelok bude sv. omša v netradičnom čase o  730 kvôli aj takému
voľnu, aj kvôli porobeniu si doma, keďže je štátny sviatok. 

Sv. spoveď: V tomto týždni, keďže je prvopiatkový týždeň, tak bude možnosť sv. spovede

každý deň 1,5 hod. pred večernými sv. omšami od  1700 a v piatok od 1630. Zároveň pri
ranných sv. omšiach podľa potreby.

Sv. spoveď chorých: Chorých budeme navštevovať klasicky v piatok od 900. Prosím vás,
nahláste ich v sakristii. 

Rozpis lektorov:
4. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Bankovičova, 10.00 hod. - rod. dzurovčinova, 18.30
hod. - rod. Baranská.    

Predmanželské ohlášky:
1. Filip Barilla, syn Filipa a Jarmily rod. Skokanovej zo Spišského Bystrého a Silvia
Kmeťová, dcéra Ľubomíra a Aleny rod. Hobľákovej z Čemerného - 3x. 
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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.



VYdÁVA

Združenie veriacich PRO NOBIS čemerné
Tehelná 266, 093 03 Vranov nad Topľou; tel.č. 057/4426 286; 0915/947 309; 

Redakciu vedie: M. Kunder; Jazyková úprava: M. Majzlíková; Grafická úprava: R. Majzlík
Vaše pripomienky, príspevky a návrhy čakáme na mariannum@gmail.com vždy vo štvrtok do 12:00 

Redakcia si v prípade potreby vyhradzuje právo upravovať uverejňované príspevky.  

PPONdELOKONdELOK 01.05.201701.05.2017
Sv. Jozefa, robotníka (spomienka)

Sv. omša: 730 (K+t) 

uu tOROKtOROK 02.05.201702.05.2017
Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

(spomienka)

Sv. omša: 630 (t+K) 

SS tREdAtREdA 03.05.201703.05.2017
Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov
(sviatok) 

Sv. omša: 800 (t) kostol JaA

Sv. omša: 1830 (K) detská 

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 04.05.201704.05.2017 Poklona Sv. Oltárnej: 1730

Sv. omša: 1830 (t+K) 

PP IAtOKIAtOK 28.04.201728.04.2017
1. piatok v mesiaci k úcte BSJ 

Sv. omša: 630 (t) kostol JaA

Sv. omša: 1800 (K) mládežnícka 

SS OBOtAOBOtA 06.05.201706.05.2017
1. sobota v mesiaci

Sv. omša: 800 (K)

Sv. omša: 1830 (t) 

NN EdEľAEdEľA 07.05.201707.05.2017

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Sv. omša: 800 (t)

Sv. omša: 1000 (K) 

Pobožnosť sv. ruženca:      1430 výmena tajomstiev

Sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

LItuRGIcKýLItuRGIcKý PROGRAMPROGRAM OdOd 01.05.2017 01.05.2017 dOdO 07.05.201707.05.2017

“Modlitba hriešnika, ktorý sa nechce polepšiť, nemá nijakú hodnotu.”  
(sv. Ján Mária Vianney)


