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Minislnečný zázrak u nás
v Čemernom

Najťažší víkend - sobota a nedeľa, aké si

pamätám u nás v Čemernom, je za nami. V
sobotu doobeda slávnosť birmovania a
návšteva jedného o. arcibiskupa, večer
pútnický program a návšteva hosťa - p.
dekana, v nedeľu odpustová slávnosť a
návšteva o. biskupa, večer kultúrny program.
Štyri veľké akcie za dva dni. Môžem iba
skonštatovať, že vďaka Bohu a všetkým
zainteresovaným ľuďom v akejkoľvek službe
sme to zvládli. Nedá mi však, aby som sa
nepozrel na tieto akcie z pohľadu Fatimy -
konkrétne slnečného zázraku, krorý sa vo
Fatime stal 13. októbra 1917 a asi tušíte aj
prečo. V sobotu večer po skončení večeradla
a modlitby sv. ruženca, kedy pršalo aj počas
večeradla, nakrátko vyšlo slnko a ja som
myslel, že “odpadnem od radosti”. Zrazu
potvrdenie, že môžeme ísť vonku so sochou
Fatimskej Panny Márie v sviečkovom
sprievode, bolo na svete. Nebo - Boh na nás
myslí. Panna Mária Fatimská (a mne napadlo,
že aj bl. sr. Zdenka) na nás myslia. No a keď
sme sa vrátili zo sprievodu naspäť, začalo liať
a lialo. Ale už mi to neprekážalo. Boli sme
pod strechou. V nedeľu doobeda som vnímal
“minislnečný zázrak” trošku ináč a to skrz
vkladanie relikvií pastierikov a decká

oblečené za pastierikov, skrz prístup o.
biskupa a účinkovanie detí a dospelých. No a
večer pri kultúrnom programe bolo krásne
zakončenie a minislnečný zázrak v podaní
všetkých účinkujúcich. Ak sa na to pozerám
teraz trošku s odstupom času, všetko mohlo
dopadnúť aj ináč - smutnejšie alebo horšie.
Úžašné na tom všetkom je, že môžeme byť
svedkami toho, že to “slniečko” - znak
pozornosti neba bolo nad nami počas týchto
obidvoch dní, aby sme mohli čo najlepšie tak
duchovne, prirodzene ako aj kultúrne osláviť
obrovské tajomstvo Fatimy a pripomenúť si
jej dosah do našich dní aj po 100 rokoch. Je
mi jasné, že Fatima je aj o časoch, kedy
nesvieti slnko, kedy je utrpenie, bolesť a
smútok. Avšak napriek všetkým ťažkým
veciam, ktoré Panna Mária vo Fatime ukázala
deťom - peklo, vojna, Rusko, atentát na Sv.
Otca…, Fatima končí pozitívne - slnečným
zázrakom, kedy ľudia konajú to, čo Panna
Mária chcela - pokánie, prosba o Božie
milosrdenstvo a modlitba. Fatima končí
pozitívne aj posolstvom, že “Nakoniec moje
Nepoškvrnené Srdce zvíťazí”. Sila modlitby a
sila obety sú nástroje, ako meniť veci k
lepšiemu, ako zachraňovať hriešnikov pred
peklom, ako dokonca zastavovať vojny a zlé
politické systémy… Panna Mária vo Fatime
nám práve toto prišla zdôrazniť.    

(Marek Kunder)
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Zázrak na príhovor
Hyacinty a Františka

Udalosť, ktorá poslúžila ako zázrak na

príhovor blahoslavených Hyacinty a
Františka sa stal 3. marca 2013, o 20:00
hodine, kedy malý brazílsky chlapček Lucas
Maeda de Oliveira, vypadol z okna z výšky
6,5 metra. Mal vtedy 5 rokov.
Tu je svedectvo jeho otca João Batistu, ktorý
hovorí:
„Pri páde z okna z výšky 6,5 metra si Lucas
spôsobil veľmi vážne poranenia hlavy so
stratou mozgového tkaniva. Stalo sa to v
našom meste, Juranda, ale  vzhľadom na
závažnosť svojho stavu musel byť prevezený
do nemocnice v Mourao. Cesta trvala asi
hodinu, počas prevozu bol Lucas vo veľmi
vážnom stave, v bezvedomí, dvakrát mu
zlyhalo srdce, bol oživovaný a lekári nám
dávali len minimálnu nádej na prežitie.
Začali sme sa hneď modliť k Ježišovi a k
Panne Márii Fatimskej, ktorú máme celá
rodina vo veľkej  úcte. Na druhý deň sme
prišli do Karmelitánskeho kláštora tu v
Mourao poprosiť, aby sa aj sestry modlili za
nášho syna. Sestra, ktorá prijala túto našu
prosbu, to v ten deň neodovzdala svojim
sestrám, lebo mali v kláštore práve čas
ticha, ale povedala si: "Ten chlapec zomrie.
Budem sa modliť za jeho rodinu."
Prešiel deň a Lucasov stav sa zhoršoval. Dňa
6. marca lekári zvažovali Lucasov prevoz do
inej nemocnice, pretože podľa nich nemohli
zabezpečiť potrebnú starostlivosť pre
malého Lucasa. Znova nám povedali, že
šance na jeho prežitie sú veľmi nízke a že aj
keď prežije, bude žiť s vážnymi následkami.
Dňa 7. marca som zatelefonoval do
karmelskej komunity. V ten deň, sestra

odovzdala správu celej komunite. Jedna
sestra pocítila náhle nutkanie a túžbu ísť sa
pomodliť k relikviám blahoslavených
Františka a Hyacinty s prosbou, aby
ochraňovali malého Lucasa, ktorý je takým
dieťaťom ako boli aj oni. Podarilo sa jej
presvedčiť celú komunitu, aby sa modlili k
blahoslaveným fatimským deťom za jeho
uzdravenie. Rovnako tak každý z nás v našej
rodine sa začal modliť k malým
blahoslaveným pastierikom a o dva dni
neskôr, 9. marca, sa Lucas prebudil, začal
hovoriť a vypytovať sa na svoju malú sestru
Eduardu. Na Jednotke intenzívnej
starostlivosti zostal 11 dní, v nemocnici
celkovo strávil 15 dní.
Lucas je aj teraz úplne zdravý, bez
akéhokoľvek postihnutia. Je taký aký bol aj
pred nehodou: jeho inteligencia, jeho
charakter, všetko je rovnaké. Lekári, vrátane
niektorých neveriacich lekárov, uviedli, že
žiadne medicínske vysvetlenie pre Lucasovo
uzdravenie neexistuje.
Máme nesmiernu radosť, že tento zázrak
pomohol svätorečeniu Františka a Hyacinty.
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Ďakujeme Bohu za Lucasovo uzdravenie. Ale
predovšetkým cítime priateľstvo týchto
dvoch detí, ktoré pomáhali nášmu synovi a
teraz pomáhajú celej našej rodine. Vďaka
patrí tiež všetkým zdravotníkom, ktorí sa o
Lucasa starali a všetkým ľuďom, ktorí sa
modlili za nášho syna a nezabúdame ani na
postulátorku svätorečenia fatimských detí a
celej Fatimskej Svätyni ďakujeme za
"pozvanie do chvíle milosti pri vyšetrovaní
zázraku uzdravenia nášho syna".
Postulátorka pri svätorečení detí a zároveň
aj spolupostulátorka pri blahorečení sestry
Lucie, Angela Coelho, k tomu dodáva, že
nesmieme zabúdať na tretie fatimské dieťa,
Luciu, ktorá sa stala karmelitánskou
rehoľnou sestrou a mali by sme pri tomto
zázraku vnímať aj jej zásah, kedy jej

spolusestry pocítili túžbu modliť sa za
Lucasa práve k Františkovi a Hyacinte.
A pripomína aj ďalšiu vec. Pri vyšetrovaní
zázraku sa zistilo, že rodičia malého Lucasa
boli zosobášení v roku 2004 – 20. februára,
práve v deň, keď sa slávi liturgický sviatok
teraz už svätých fatimských detí.
Veľmi dojemným bolo, keď pri sv. omši vo
Fatime, 13. mája 2017, kedy boli František a
Hyacinta pápežom Františkom vyhlásení za
svätých, niesol obetné dary práve Lucas,
ktorý na túto príležitosť pricestoval so
svojimi rodičmi a sestrou až z rodnej
Brazílie. Svet obleteli fotografie, na ktorých
vidno spontánne a vrúcne objatie Lucasa so
Sv. Otcom Františkom.            (Jana Jenčová)

Zdroj: http://www.papa2017.fatima.pt/

1. čítanie: Sk 8, 5-8. 14-17
Žalm: Ž 66, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16+20
Ant.: Jasaj Bohu, celá zem.  
2. čítanie: 1 Pt 3, 15-18
Evanjelium: Jn 14, 15-21

Krátke zamyslenie na evanjelium: Ježiš
pokračuje v rozhovore pri poslednej večeri.
Odhaľuje apoštolom zásadnú skutočnosť. Po
veľkonočných udalostiach a po nanebovstúpení
zošle Ducha Svätého. Pán ho nazýva Tešiteľom. Grécke slovo „paraklétos“ má však širší
význam: radca, príhovorca, obhajca. Zvláštna je súvislosť medzi darom tohto Ducha,
zachovávaním prikázaní a láskou k Bohu. Ježišovi neleží na srdci prázdne plnenie nejakých
predpisov. Za slovom “prikázania” je potrebné rozoznať kľúčovú starozákonnú tému. Boh
ponúkol človeku zmluvu: on bude chrániť svoj ľud, ale ten musí žiť podľa Božej predstavy.
Človek to nedokázal iba na základne svojich síl. Ale teraz je mu daná sila Ducha Svätého. V
jeho moci je človek schopný žiť podľa Božej predstavy. Vo svojej podstate stále nejde o
normy, ale o spôsob života. Človek žije z lásky k Bohu to, čo Boh po ňom požaduje. A to mu
zas otvára oči pre poznanie Boha.

Modlitba žaltára a breviára: 2. týždeň žaltára
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Bezúhonnosť

Bezúhonnosť je neodmysliteľnou

súčasťou výnimočnosti. Bezúhonní ľudia
preberajú zodpovednosť za svoje činy a
namiesto vyhovárania sa dodržiavajú
záväzky. Splnia, čo sľúbili, a ak to z nejakého
dôvodu nie je možné, kontaktujú danú
osobu a vysvetlia jej situáciu: nevyhovárajú
sa, ale poprosia o zrušenie záväzku. My od
Pána Boha očakávame, že naplní svoje sľuby
a On to isté očakáva od nás. Niektorí ľudia
nerozumejú pojmu bezúhonnosť. Mali by sa
to učiť v škole. Keby to vedeli, vo svete by
bolo viac charakterných ľudí. Ak konáme
neuvážene, alebo na základe pocitov, môže
sa stať, že oľutujeme, čo sme sľúbili. Buďme
opatrní. Je lepšie nesľubovať, ako sľúbiť, a
potom sa vyhovárať, že sľub nedokážeme
splniť. Nehovorme ani to, že sa niekomu
neskôr ozveme telefonicky, ak to skutočne
nemáme v úmysle. 

Vlastnosti zodpovednej osoby
Keď sa niekto rozhodne byť zodpovedným,
možno sa naňho spoľahnúť. Dokončí, čo
začal, a dodrží slovo. Je vytrvalý, preto sa iba
zriedka vzdáva. Zodpovední ľudia platia
načas účty. Myslia dopredu a nemíňajú viac,
než zarobia. Keď prechádzajú ťažkým
obdobím, neignorujú svoje záväzky, ale sú
pravdiví voči osobe, ktorej niečo sľúbili.
Zodpovední ľudia sa nemusia obávať
budúcnosti, pretože vopred plánujú.
Pripravujú sa na budúcnosť tým, že si sporia
pre prípad núdze a na dôchodok. 31.
kapitola knihy Prísloví opisuje ženu, ktorá je
stelesnením zodpovednosti. Vstáva pred
východom slnka a plánuje svoj deň. Tvrdo
pracuje a trávi čas s Bohom, preto má silu
zvládnuť všetko, čo život prinesie. Pomáha

chudobným a biednym. Nebojí sa zlého
počasia, pretože sa postarala o dobré
oblečenie pre celú rodinu. Zodpovední ľudia
sa starajú o to, čo vlastnia. Sú dobrými
správcami požehnaní od Boha. Vedia, že ich
zdravie a život sú Božím darom, ktorý treba
chrániť. Plnia si rodinné povinnosti,
vychádzajú v ústrety potrebám svojich
rodičov alebo starých rodičov. Ak majú
niečo urobiť, spravia to bez toho, aby ich do
toho bolo treba nútiť alebo im to viackrát
opakovať. Majú vnútornú motiváciu, čo
znamená, že na to, aby splnili nejakú úlohu,
nepotrebujú vonkajší tlak alebo vplyv.
Našou zodpovednosťou je pomáhať
chudobným a biednym. Pomáhať ľuďom,
ktorí trpia, nemáme iba vtedy, keď sa na to
cítime, je to Boží príkaz. Ak niečo máme,
dajme tomu, kto má menej, než my.
Úspešní ľudia sú zodpovední ľudia. Tieto
dve vlastnosti sú neoddeliteľné. Nezáleží na
tom, koľko príležitostí v živote dostaneme,
dôležité je využiť ich. Sme zodpovednými
ľuďmi? Existujú oblasti, v ktorých máme
rezervy? Vyhovárame sa, ak sme spravili
niečo zlé? Obraňujeme sa, keď nás niekto
napomína? Pravda občas bolí, ale prináša
slobodu. Ak ešte nemáme vo zvyku byť
zodpovednými vo všetkom, čo robíme, sme
ochotní začať rozvíjať tento návyk už teraz?
Zodpovední ľudia sa neriadia pocitmi, ale
plnia si svoje povinnosti. Matka, ktorá má
malé deti, sa o ne musí starať, aj keď sa
necíti dobre. Inú možnosť nepripúšťa,
pretože si uvedomuje svoju zodpovednosť.
Skúsme sa na svoje povinnosti pozrieť
podobným spôsobom: prestaňme ich
vnímať ako možnosť, ale považujme ich za
nevyhnutnosť. 

(Dominika Čechová)
Zdroj: Meyer, J.: Od zlozvykov k dobrým návykom
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Diagnóza

Aj tí, čo nikdy nenavštívili Španielsko,

vedia o rivalite medzi Kataláncami a
Madridčanmi. V Španielsku, ktoré riadi
hlavné mesto Madrid, Katalánci už dlho
bojujú o svoju autonómiu. Operná hviezda
Placido Domingo je Madrídčan, José
Carrereas je zase Katalánec. Z politických
dôvodov sa v rok 1984 títo dvaja muži stali
„nepriateľmi“.
Keďže obaja boli veľmi populárni, vo svojich
kontraktoch si stanovili podmienku, že budú
vystupovať len vtedy, ak ten druhý nebude
pozvaný.
V roku 1987 sa však Carreras stretol s oveľa
horším nepriateľom, než bol jeho rival
Placido. Život mu zmenila nečakaná
diagnóza – leukémia. Jeho boj s rakovinou
bol bolestný. Musel sa podrobiť množstvu
zákrokov, okrem iného aj transplantácii
kostnej drene a mnohým transfúziám krvi,
pre ktoré musel každý mesiac cestovať do
Spojených štátov.
V takýchto podmienkach nemohol spievať a
vystupovať. Hoci mal značný majetok,
vysoké náklady na cesty a lekárske zákroky
vyčerpali jeho financie. Našťastie v Madride
objavil nadáciu s názvom “Hermosa", ktorej

jediným účelom bola podpora práve
liečenia leukémie. Carreras zvíťazil nad
chorobou a vrátil sa k spevu. Po zotavení sa
pokúsil získať viac informácií o nadácii,
ktorá mu pomohla. Keď si preštudoval jej
štatút, zistil, že zakladateľom, hlavným
prispievateľom a prezidentom bol Placido
Domingo. Neskôr pochopil, že Placido
založil túto organizáciu preto, aby mu
finančne pomohol s liečbou. Rozhodol sa
však zostať v anonymite,  aby sa José necítil
ponížený, keby prijal pomoc od „nepriateľa“.
Najdojímavejšou časťou príbehu je
stretnutie týchto dvoch mužov. José
Carreras prekvapil Dominga na jeho
koncerte v Madride. Prerušil jeho
vystúpenie, prišiel k nemu, ponížene si
kľakol, požiadal ho o odpustenie a verejne
mu poďakoval. Placido mu pomohol vstať a
mohutným objatím spečatil začiatok
veľkého priateľstva.
Počas interview s Placidom Domingom sa
ho reportér spýtal, prečo založil Nadáciu
Hermosa a platil liečenie nepriateľa, ktorý
bol ako umelec jeho jediným súperom.
Jeho odpoveď bola krátka: „Nemôžeme si
dovoliť stratiť takýto hlas.“

Kresťan musí konať ako Boh: nečakať, že

bude milovaný, ale milovať ako prvý.

Chiara Lubichová

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: Každý má šancu, Marcela a Stanislav Bielikovci 
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Aby požehnanie padalo
rovno na TEBA

Mama vlastná i nevlastná. Býva všelijaká,

čo ale ak nie je vôbec taká, akú by sme ju
chceli mať. 
Božie Slovo býva veľmi konkrétne a akosi
neuvádza pri 4. prikázaní poznámku typu,
„ak je dobrá, pracovitá, ak nie je závislá, ak
nie je márnivá,  klebetná...“ Prečo Pán Boh
žiada ctiť si každú matku bez ohľadu na to,
aká je? Pretože vie, že sa nedá šťastne žiť s
nenávisťou, s odstupom k najbližším, s
ustavičným pocitom prehry v osobných
vzťahoch. Boží plán pre nás sú „myšlienky
pokoja a nie súženia“, preto Pán Boh stavia
svoju autoritu nad autoritu rodiča a
pomáha, aby každý mohol ctiť mamu nie
pre jej skutky, ale preto, že to tak Pán Boh
chce. Veľakrát sa stane, že hoci máme tú
milosť a naša mama je úžasný človek,
nájde sa čosi, čo sa nám nepáči – máme
právo sa hnevať či uraziť. Ak
nenadradíme vďačnosť a úctu nad
priestupky, ak sa rozhodneme
neodpustiť a pripomínať si, čo sa stalo,
veľmi rýchlo sa naše vzťahy pokazia a
bude to len horšie.  
Tak ako sa Pán Boh stavia za príkaz ctiť si
matku, stavia sa za garanciu
požehnania, ktorá z jeho dodržania
bude plynúť. Skutočnú odmenu
dostaneme priamo od Pána  Boha a to
už tu na zemi dlhým životom a
úspechom. 
Starozákonná kniha Sirach nám hovorí o
ďalších konkrétnych požehnaniach,
ktoré nám úcta k matke prináša:
Hromadíme si poklady: „Kto si ctí
matku, (počína) si tak, ako keby si
zhromažďoval poklady.“  Sir 3,5

Vyslyšanie modlitieb: „... a bude vždy
vyslyšaný, keď sa bude modliť.“ Sir 3,6b
Odmena za ťažkosti s mamou: „Za ťažkosti
s matkou dostane sa ti dobrej náhrady.“ Sir
3,16     
Odpustenie hriechov: „Za tvoje spravodlivé
(počínanie) vybuduje sa ti dom a pamätať
sa bude na teba v deň súženia a ako za
jasného slnka ľad, tak sa rozplynú tvoje
hriechy.“ Sir 3,17
Ak sejeme úctu - budeme žať úctu a najviac
nás určite poteší tá od našich telesných či
duchovných detí, ktoré ju budú od nás
kopírovať. Úcta totiž znamená neustále
rovnať chodník Pánu Bohu v našich srdciach
a vzťahoch, aby mohol po nich prejsť ON
sám so svojím uzdravením, odpustením a
požehnaním.         

(Jozefína Gajdovčíková)
Zdroj: internet 



vv čAsEčAsE odod 22.05.2017 22.05.2017 dodo 28.05.201728.05.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 28.5-3.6. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Júlia Breznická.     
Nácvik detského zboru: Najbližší nácvik detského speváckeho zboru bude podľa dohody s
vedúcimi zboru. 
slávnosť 1. sv. prijímania: Na budúcu nedeľu bude v našej farnosti slávnosť 1. sv. prijímania

o 1000. Opäť chcem poprosiť o pochopenie, že tie obidva sektory napravo a naľavo od
hlavnej uličky budú rezervované pre rodiny prvoprijímajúcich detí. Ostatné sektory ako aj
chór a pod. budú k dispozícii pre ostatných. 
sv. spoveď pred 1. sv. prijímaním: Sv. spoveď detí ako aj ich príbuzných bude v sobotu ráno

od 900 . Rovnako po vyspovedaní detí bude potom s nimi generálka pred slávnosťou. 

Nácvik detí na 1. sv. prijímanie: Nácvik detí na 1. sv. prijímanie bude v stredu o 1700 a
potom v piatok bude podľa dohody. 
Zbierka na dostavbu nášho nového kostola: Dnes je 3. nedeľa v mesiaci a tak je klasicky
zbierka na dostavbu nášho nového kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za všetky
vaše milodary. 
Rozpis lektorov:
Nanebovstúpenie Pána: 16.00 hod. - rod. Grominova, 18.30 hod. - rod. Musákova;
7. veľkonočná nedeľa: 8.00 hod. - rod. Nutárova, 10.00 hod. - 1. sv. prijímanie, 18.30 hod. -
rod. J. Fenika. 
Predmanželské ohlášky: 
Tomáš Palaščák, syn Michala a Dany rod. Majerníkovej z Vranova a Mária Bobáková, dcéra
Štefana a Márie rod. Čarnej z Čemerného - 3x.
Ing. Martin Marcinaško, syn Dušana a Margity rod. Lorinczovej z Košíc a Mgr. Veronika
Bankovičová, dcéra Mikuláša a Veroniky rod. Bačovej z Čemerného - 2x.
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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 22.05.201722.05.2017
Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky

(spomienka) 

sv. omša: 1830 (t) 

Poklona Sv. Oltárnej: 1915

uu toRoKtoRoK 23.05.201723.05.2017 sv. omša: 630 (t) 

ss tREdAtREdA 24.05.201724.05.2017 sv. omša: 1830 (t) zo slávnosti

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 25.05.201725.05.2017
NANEBOVSTÚPENIE PÁNA
(SLÁVNOSŤ A PRIKÁZANÝ SVIATOK) 

sv. omša: 630 (t)  kostol JaA

sv. omša: 1600 (K) 

sv. omša: 1830 (K) 

PP iAtoKiAtoK 26.04.201726.04.2017
Sv. Filipa Neriho, kňaza (spomienka) 

sv. omša: 1830 (K+t) mládežnícka

ss oBotAoBotA 27.05.201727.05.2017 Sv. spoveď detí: 900 (1. sv. prijímanie)

sv. omša: 1830 (t+K) 

NN EdEľAEdEľA 28.05.201728.05.2017

7. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

sv. omša: 800 (t)

1. sv. prijímanie: 1000 (K)

Pobožnosť sv. ruženca: 1430

sv. omša: 1830 (K) kostol JaA

lituRGicKýlituRGicKý PRoGRAMPRoGRAM odod 22.05.2017 22.05.2017 dodo 28.05.201728.05.2017

“Pravý pokrok človeka je v sebazapieraní. Preto nie je maličkosť zaprieť sa aj vo veciach
celkom malých.” (TOMÁŠ KEMPENSKÝ)


