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Repete

Zase vrch a zase samota s Otcom. To sú

letné evanjeliové lekcie nášho Pána z
duchovného života. Predtým ale nasýtil
niekoľkotisícový zástup a potom opäť
odchádza zo samoty k učeníkom. I nám sa
striedajú chvíle slávností s tými tichými.
Máme pred sebou pútnický 13. august a
slávnosť Nanebovzatia Panny Márie, životné
jubileá alebo návštevy dovolenkujúcich
príbuzných a priateľov, niektorých
zamestnávajú prázdninujúce deti alebo len
horúčavy. Poniektorí pocestujeme do
Medžugoria. Ale celý aktivizmus by sa
vybíjal sám v sebe, ak by nebol ukotvený v
Otcovi. Len rýchlo vpred môže znamenať, že
na niektoré veci sme ešte nedozreli a
začneme sa topiť. Lebo sme ľuďmi malej
viery. Vonkajšia aktivita nenasledovala ale
predbehla ducha. 
Jeden cestovateľ sa vydal do nesmiernych
amazonských pralesov v Južnej Amerike.
Pátral po ložiskách ropy, ktoré tam mohli
byť, a veľmi sa náhlil. Prvé dva dni sa
domorodci, ktorých si najal ako nosičov,
prispôsobovali rýchlemu a
vyčerpávajúcemu tempu bieleho muža. Na
tretí deň ráno sa však ani nepohli a nedalo

sa z nich dostať ani slovo. Stáli, akoby tam
ani neboli. Bolo jasné, že sa nemienia vydať
na cestu. Bádateľ netrpezlivo ukazoval na
hodinky a veľkými gestami sa usiloval
naznačiť hlavnému nosičovi, že treba
vykročiť, lebo čas súri. „Nejde to,“ povedal
pokojne hlavný nosič. „Títo muži napredovali
veľmi rýchlo a teraz čakajú, kým ich dohonia
ich duše.“
Dnes sú ľudia stále rýchlejší. Ale sú aj
nepokojní, vyčerpaní a nešťastní, lebo ich
duša ostala za nimi a nemôže ich dohnať.
(Malé príbehy pre potešenie duše)

(Marcel Stanko)
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Cyklotúra
Sobota 8. 7. 2017 - pokračovanie

11:30 odchádzame. Za dvadsaťpäť minút

sme už na čerpacej stanici Slovnaft. Dávame
si veľkú kávu a v tieni čakáme na sprievodné
vozidlo. Okolo obeda prichádza auto aj s
Paľom. Dávame mu bicykel zo strechy dole.
Fero mení Spajkymu koleso. Už pri zjazde z
Petiča mu začalo štrajkovať. Vyzerá to na
ložiská v oske. Keď sme vyrážali z dediny
Lipníky Fero ho pre bezpečnosť pelotónu
poslal na koniec, aby sa mu náhodou počas
cesty nezablokovalo koleso a bol by ďalší
hromadný pád. Dievčatá nás núkajú
sladkými koláčmi a pizzovníkmi. Zapíjame
ich kávou, dopĺňame si vodu do fliaš a o
12:30 odchádzame. 
Ešte zopár semafórov a opúšťame mesto
Prešov. V dedine Svinia stojíme, lebo
dávame prednosť 70 člennej Grupy
Rowerovej (Cyklistická skupina) z Rzeszowa
vychádzajúcej z bočného parkoviska, ktorá
smeruje do Mariazellu.  Majú dva autobusy,
niekoľko osobných áut, dodávky, dvoch
kuchárov a dva týždne na cestu. Podľa počtu
kilometrov usudzujem, že nejdú celú cestu
na bicykloch, iba niektoré úseky a určite
cestu späť už iba autobusom. Sú
poobliekaní, ktorí ako. Žiadne cyklistické
oblečenie. Aj bicykle majú rôzne. Väčšinou
horské, trekové a sem tam aj cestné.
Komplet cyklistické oblečenie a cestné
bicykle mali iba tí, čo boli na začiatku a na
konci ich pelotónu. Počkali sme, kým boli už
všetci na ceste a pomaly začali strácať na
rýchlosti hore kopcom. Vtedy dal Fero
pokyn a v pohode sme okolo nich viac ako
20km/hod. prešli hore kopcom, ktorý je za
dedinou. Už bez Poliakov pokračujeme v
svojom tempe ďalej. V Chminianskej Novej
Vsi máme o 13:10 nútenú zastávku. Spustil

sa taký prudký dážď, že sme nestihli ani
dôjsť do Motorestu Pod Lesíkom bez toho,
aby sme nezmokli. Využívame túto
možnosť, ktorú nám poskytol Pán Boh a
obedujeme. Aj Poliaci sa pri nás zastavili, ale
keď videli, že v motoreste nie je ani jedno
voľné miesto pokračujú v tom prudkom
daždi ďalej. Spolu s nami tam sedeli aj mladí
chlapci (kadeti) z Trenčína. Boli účastníkmi
rýchlostných pretekov na cestných
bicykloch okolo Prešova – Majstrovstvá
Slovenskej republiky mládeže na ceste –
časovka + preteky. O 13:35 vyšlo slnko. Už v
pohode dojedáme a vychádzame von. A
zase sa spustil dážď. Drobný, ale veľmi
hustý. Taký, ktorý sa dostane všade.
Berieme na seba nepremokavé bundy, na
nohy a tretry návleky. Za dažďa o 14:15
odchádzame. Dážď postupne slabol, až
nakoniec celkom ustal. Pred dedinou
Fričovce sa zobliekame a dávame všetko
oblečenie do dažďa naspäť do auta. V
dedine iba mláky popri ceste signalizujú, že
aj tu pršalo. Cesty sú už úplne suché.
Prichádzame do dediny Široké, kde nás čaká
viac ako 12% stúpanie. Kopec nás pomaly
rozdeľuje ale pokračujeme ďalej. Vrchol
kopca nám oznamuje, že práve opúšťame
dedinu Široké a my pokračujeme po hrebeni
smerom k Branisku. Na úpätí Braniska sa
dávame zase dokopy a ideme k vrcholu
Chvála Bohu. Z tejto strany od Prešova je to
v pohode. Tento úsek je síce dlhý, ale iba s
miernym stúpaním.
15:33 prichádzajú poslední cyklisti na vrchol
Braniska. Krátky oddych, foto, občerstvenie,
dopĺňanie vody a o 15:55 odchádzame. Do
Levoče to už nemáme ďaleko. Teraz nás
čaká zjazd dole Braniskom. Malá kontrola
bŕzd a ideme. Ešte zopár kopcov a o 17:05
prechádzame bránou do historického mesta
Levoča. Po malom okruhu prichádzame na
druhú stranu Baziliky svätého Jakuba, na
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ktorej rekonštrukcii vonkajšej fasády sa ešte
stále pracuje. Tu je miestna piváreň, kde sa
dá posedieť vonku a mať tak bicykle na
dosah a čapujú tu nepasterizované pivo.
Keďže nás čaká už iba výjazd na Levočskú
horu, každý si doprial dobrý zaslúžený dúšok
piva. Dnes ako prvý prešiel vstupnou bránou
do historického mesta Levoče o. Marek. Ako
víťazovi tejto etapy mu v mene celého
cykloklubu odovzdáva Mišo Jenčo žltý dres.
Všetko sme mali dopredu pripravené. Otec
Marek nevedel o ničom. Ani o tom, že sme
ho naschvál nechali prejsť prvým levočskou
bránou. Odovzdávame mu dres zo slovami,
že je to také malé poďakovanie cykloklubu
za jeho veľmi obetavú prácu v našom tíme.
Veríme, že aj keď odchádza z našej farnosti,
táto cyklotúra nie je jeho posledná, ale o rok

sa znova pridá k nám. Otec Marek je veľmi
milo prekvapený a za búrlivého potlesku si
oblieka žlté tričko. Po oblečení dostáva ako
ináč, ako každý víťaz, pusu na obidve líca od
našich dievčat. Po malom oddychu o 18:15
opúšťame historické centrum Levoče a
ideme na horu. V pokoji ideme hore
kopcom. Dnes sa už nemusíme nikam
ponáhľať a čas máme dobrý. Mladí chlapci,
plní energie to za pár minút vyšprintovali až
hore na horu. My postupne prichádzame a
o 18:43 sme už všetci na hore. Rehoľné
sestričky nás milo privítali a ukazujú nám
izby, kde budeme spať. Izby sú trojmiestne.
Na izbe máme samostatnú toaletu a sprchu.
Paráda. My na najnižšom podlaží a dámy o
poschodie vyššie. 

(Peter Tóth)

Žabie preteky

Cieľom žabích pretekov bolo dostať sa na

najvyššie miesto veže. Na samom vrchole sa
zhromaždilo veľké množstvo ľudí. Rozkývali
vežu a krikom povzbudzovali pretekárov.
Preteky začali.
Ľudia však neverili, že by boli ropuchy
schopné dosiahnuť vrchol. Preto kričali:
„To je škoda! Ropuchy to nezvládnu,
nedokážu to...“
Ropuchy sa začali vzdávať. Jedna však

vytrvala a stále pokračovala vo výstupe na
vrchol.
Dav stále volal: 
„To je smola! Nedokážu to!“
A ropuchy pomaly rezignovali... okrem
jednej, ktorá stále pokojne, ale sa rastúcim
odhodlaním stúpala nahor. 
Skôr ako preteky skončili, všetky ropuchy to
vzdali. 
Vytrvala len jediná, ktorá na rozdiel od
ostatných vyšla s vypätím síl na vrchol veže.
Ostatné ropuchy sa zaujímali, ako to
dokázala.
Jedna sa jej teda spýtala, ako sa jej podarilo
preteky dokončiť.
A zistila, že víťazná ropucha bola hluchá.

(Anna Sabolová, ml.)

Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše
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Máriu nazývame Božou Matkou. Nie je

bohyňa, ale ľudská bytosť. Klaňať sa možno
len Bohu. Márii sa preto neklaniame, len si
ju ctíme. Sme jej oddaní, lebo Boh si ju
vyvolil a dal jej jedinečnú úlohu. Je matka
Božieho Syna. Keď Mária ešte nosila Ježiša
pod srdcom, povedala: „Od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.“
Zdravas, Mária! – Úcta k Márii sa zakladá na
Sv. písme. Najpoužívanejšia modlitba k
Márii vychádza z biblických veršov.
Archanjel Gabriel Máriu pozdravil: „Zdravas
milostiplná, Pán s tebou!“ Lk1,28. A
sesternica Alžbeta jej povedala: „Požehnaná
si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho
života!“ Lk 1,42. Alžbeta tiež zvolala: „matka
môjho Pána“ Lk 1,43. Slovo Pán (v gréčtine
Kyrios) znamenalo aj Boh. Ježiš je Boh, takže
Mária je Božia Matka (v gréčtine
Theotokos). Z Márie to nerobí bohyňu, vždy
bola človekom. Keďže Mária je Božia Matka,
môžeme si ju uctiť podobne ako Alžbeta.
Staré zvyky – Cirkev bola Márii oddaná od
úplného začiatku a prosila o jej príhovor. V
druhom storočí ju sv. Irenej z Lyonu nazval
„naša obhajkyňa“. Pomenúva ju aj „druhá
Eva“, pretože Ježiš prišiel ako druhý Adam
1Kor 15,45, aby ľudstvo vykúpil z následkov
pádu. Mariánska modlitba z tretieho

storočia dokazuje, že kresťania sa už vtedy
horlivo modlili k Márii: „Pod tvoju ochranu
sa utiekame, sv. Božia Rodička, neodvracaj
zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi
a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty, Panna slávna a požehnaná“. Amen.
Sviatky – Márii je venovaných mnoho
sviatkov. Nepoškvrnené počatie Panny
Márie: v tento deň slávime počatie Márie
bez dedičného hriechu, ktoré sa odohralo v
očakávaní vykúpenia. Zvestovanie Pána:
deväť mesiacov pred Vianocami si Cirkev
pripomína anjelov príchod k Márii, keď jej
oznámil, že porodí Spasiteľa. Panna Mária
Bohorodička: týmto titulom si ctíme Máriu
na ôsmy deň po Vianociach, keď malého
Ježiška podľa Mojžišovho zákona obrezali.
Nanebovzatie Panny Márie: v tento deň
oslavujeme Máriu, ktorá nikdy nezhrešila a
po svojom pozemskom živote „bola s telom
i dušou vzatá do nebeskej slávy“. Čo si
máme myslieť o zjaveniach Panny Márie?
Keď niekto tvrdí, že sa mu zjavil Ježiš, Mária
alebo jeden zo svätých, Cirkev takéto
tvrdenia preverí, aby sa uistila, že naozaj išlo
o nadprirodzené zjavenie od Boha. Ak sa
potvrdí, zjavenie je uznané ako
hodnoverné. 

Ježiš nám dal Máriu za Matku, preto sa k nej môžeme modliť a prosiť ju, aby sa za nás
prihovárala u svojho syna Ježiša Krista. 

Mária nie je Boh, tak prečo všetka tá úcta k nej?
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To znamená, že dané miesto bude môcť
každý navštíviť a modliť sa tam.
Najznámejšie zjavenia sú práve mariánske.
V Lurdoch sa zjavila Panna Mária Bernadete
Soubirousovej. Cirkev toto zjavenia
potvrdila a neskôr bola Bernadeta
vyhlásená za svätú. V Lurdoch sa aj naďalej
dejú zázraky a stalo sa z nich veľké
mariánske pútnické miesto. Ďalšie sú vo
Fatime, v Guadalupe, Paríži či La Salette. Po
smrti posledného apoštola sa zavŕšilo

verejné Zjavenie. Nijaké ďalšie zjavenie
preto k obsahu viery nedokáže pridať nič
nové. Na zjavenia Panny Márie veriť
môžeme aj nemusíme. Sú to súkromné
zjavenia, na rozdiel od verejného Zjavenia,
ktoré je opísané v Biblii. Existuje však
mnoho ľudí, ktorí po púti na takéto miesto
prehĺbili svoju vieru.                       

(Dominika Čechová)
Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

1. čítanie: 1 Kr 19, 9a. 11-13a
Ž: 85, 9ab+10. 11-12. 13-14
Refrén: Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo a
daj nám svoju spásu.
2. čítanie: Rim 9, 1-5
Evanjelium: Mt 14, 22-33

Krátke zamyslenie na evanjelium: Všetky čítania
popisujú celkom konkrétne situácie, v ktorých
bol niekto z veriacich podrobený skúške viery. Odohráva sa tu niečo, s čím ľudia nepočítali
a nezodpovedá to ich predstave o jednaní Boha s ľuďmi. Boh ale nedáva lacné odpovede.
Nie je vždy ľahké pochopiť, prečo sa príbeh nášho života odohráva práve takto a prečo je v
ňom toľko kľukatých odbočiek. Prečo sa Ježiš neplavil so svojimi učeníkmi a ešte ich
vystrašil uprostred noci? Prečo židia neprijali vieru, keď sa stretli s Kristom? Prečo nastal
holokaust, keď sa Boh tak mocne dotkol Abrahámových potomkov? 
Veľmi často je odpoveď jediná: Boh pracuje s našou vierou veľmi komplexne. Ide mu o
preskúšanie každého človeka. Cieľom je, aby aj zo slabých a krehkých ľudí povstali muži a
ženy, ktorí dospeli vo svojom vzťahu k Bohu až ku zrelej viere, k ochote celkom sa odovzdať
Pánovi, celým svojím životom.   

(podľa www.vira.cz)
Modlitba žaltára a breviára: 3. týždeň žaltára
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NÁSTROJE MOJHO
MILOSRDENSTVA
“Milovaní synovia, obraciam k vám svoje

milosrdné oči. Som matka milosrdenstva,
peknej lásky a svätej nádeje a moje
Nepoškvrnené Srdce sa chveje starosťou o
vás. Koľko nebezpečenstiev vám hrozí, koľko
nástrah vám kladie môj protivník! 
V  tejto hodine jeho panstva a jeho triumfu
sú mnohé z mojich detí vystavené
nebezpečenstvu večného zatratenia. Pozrite,
v akej ťažkej situácií sa nachádzate: Ľudstvo
sa postavilo proti Bohu lásky a uberáte sa
cestou nenávisti a hriechu, ktoré hromadné
oznamovacie prostriedky hodnotia ako niečo
dobré. Žijete v nezdravom a úplatnom svete
a padne vám tak ťažko zachovávať Božie
príkazy, ktoré vás navigujú na cestu lásky, na
útek pred hriechom a na život v milosti a
svätosti. Tak sa denne zväčšuje počet tých
úbohých detí, ktoré sa dajú zviesť
bezuzdným egoizmom, závisťou a
nečistotou. Najľahšie sa dá zviesť mládež, tá
nesie aj najmenšiu vinu – jej bolestným
osudom je, že žije práve v tomto čase, keď sa
svet stal horším ako v dobe potopy.
Preto vychádzam predovšetkým mojej
mládeži v ústrety ako jasná, obozretná a
milosrdná Matka, ktorá neustále rozsieva v
živote mladých ľudí slová dôvery a záchrany.
Silno pobádam ich duše k veľkému smädu po
dobre: Otváram ich srdcia, aby dospeli k
radostnému poznaniu skutočnej lásky a
sebadarovania a uzdravujem ich rany.
Neustále pozývam dobrých pomáhať
mládeži modlitbou, dobrým príkladom a
pokáním. Keď vy, moji milovaní synovia,
trpíte so mnou a modlíte sa, darí sa vám
privádzať denne mnoho duší  na cestu, ktorá
vedie do neba. Preto vy, moje dietky, ktoré
ste zasvätené môjmu Nepoškvrnenému
Srdcu, buďte dnes nástrojmi môjho

materského milosrdenstva. Koľko duší
prichádza do pekla, pretože nemajú nikoho,
kto by sa za nich modlil a obetoval! –
povedala som Hyacinte, Františkovi a Lucii vo
Fatime. Dnes hovorím vám: Koľko duší
môžete zachrániť pred ohňom zatratenia a
voviesť ich do neba, ak sa so mnou denne
modlíte za ne a obetujete sa!...
Je to teda predovšetkým moje a vaše
milosrdné záchranné dielo, ktoré spôsobuje
triumf môjho Srdca“.
Zdroj: kniha:  Kňazom, najmilším synom Panny Márie.     

(dodala Jozefína Gajdovčíková)

Exercičný dom svätého Ignáca z Loyoly v
Prešove ponúka duchovné cvičenia

Prešov 3. augusta (TK KBS) Exercičný

dom svätého Ignáca z Loyoly v Prešove
ponúka nasledovné termíny duchovných
cvičení v septembri 2017. 
18.-24. Vezmi svoj kríž a poď za mnou (3.
týž. DC) Ján Majerčák SJ
18.-26. S Ježišom na ceste života (2. týž.
DC) Jozef Šuppa SJ
21.-24. Učiť sa žiť s Máriou Ľubomír
Pilarčík SJ
25.9.-1.10. DC Jeremiáš formou lectio
divina (individuálne) Branislav Beniač SJ 
28.9.-1.10. Prečo žiť, prečo umierať Jozef
Šuppa SJ
Na duchovné cvičenia sa možno prihlásiť
písomne: Exercičný dom, Pod Kalváriou
81, 080 01 Prešov; telefonicky (051 7460
511; 0948 892 929) v pracovných dňoch
od 8.00 do 16.00; e-mailom na adresu:
domsj.po@gmail.com. 

(dodala Anna Sabolová, ml.) 



vv ČaSEČaSE odod 14.08.2017 14.08.2017 dodo 20.08.201720.08.2017
vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 20.8.-26.8. vedie modlitby pred sv. omšami p.
Helena Musáková.   
odpust u gréckokatolíkov: O. protopresbyter Peter Gavaľa nás srdečne pozýva na slávenie

odpustovej slávnosti Zosnutia Presvätej Bohorodičky v nedeľu 20.8. o 1000 v ich farskom
chráme. Ja som sa ospravedlnil už vopred za svoju neúčasť z dôvodu púte do Medžugoria.
Medžugorie: Od 16.8. do 23.8. som na púti do Medžugoria. S niekoľkými z vás dopĺňame
autobus z Geče. Počas neprítomnosti sa v súrnych prípadoch obráťte na mestské farnosti, v
prípade pohrebu na otcov pavlínov. Združené úmysly, ktoré ste mi odovzdali na odslúženie v

Medžugorí, odslúžim takto: v piatok 18.8. o 1900 za nebohých, v sobotu 19.8. o 1900 za
živých a v nedeľu 20.8. za farnosť.
Fatimský pútnický program: Dnes sme všetci pozvaní na podvečerný modlitbový program.

Začneme večeradlom modlitby s Pannou Máriou o 1800 a po sviečkovom sprievode budeme
sláviť sv. omšu s o. Michalom Harakaľom, duchovným správcom diecézneho sanktuária v
Obišovciach.
Zbierka: Na tretiu nedeľu v mesiaci býva zbierka na dokončenie kostola a pastoračného
centra. V tomto mesiaci bude táto zbierka až 27.8.
Rozpis lektorov:
Nanebovzatie Panny Márie: 16.00 – rod. Baranova, rod. Sabolova; 18.30 – rod. Baranska; 
20. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – rod. Bankovičova; 10.00 hod. - NEBUdE!
Predmanželské ohlášky:
1. Kamil Šinaj, gr.kat., syn rodičov Jána a Jozefíny rod. Hajdukovej, bývajúci v Merníku a
Nikoleta Gažiová, rím.kat., dcéra rodičov Martina a Bernardíny rod. Kajlaničovej, ohlasujú sa
3. krát.
2. Martin Gerak, rím.kat., syn rodičov Alberta a Boženy rod. Vaokovej, bývajúci v Čemernom
a Danka Tkáčová, gr.kat.,dcéra rodičov Gustáva a Márie rod. Baranskej, bývajúca v
Čemernom, ohlasujú sa 2. krát.
3. Matej Bača, rím.kat., syn rodičov Miroslava a Márie rod. Krausovej, bývajúci v
Čemernom a Darina Michalovová, rím.kat., dcéra rodičov Mariána a Dariny rod.
Klembárovej, bývajúca v Čemernom, ohlasujú sa 1. krát.
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Kontakty
V prípade akejkoľvek potreby alebo nutnosti zaopatrenia je možné volať na nasledovné

telefónne čísla:
Marcel Stanko, farský administrátor - 0908 047 220;

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; 0908 047 220; 

Redakciu vedie: M. Stanko; 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 14.08.201714.08.2017
Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho,
kňaza a mučeníka
Večerná sv. omša z nasledujúcej
slávnosti

Sv. omša: 1830 + Helena Závodová  

Poklona  Sv.O.:  1915

UU toRoKtoRoK 15.08.201715.08.2017
Nanebovzatie Panny Márie 
(slávnosť - prikázaný sviatok) 

Sv. omša: 1600 za farnosť

Sv. omša: 1830 + Ján Hajdúch   

SS tREdatREda 16.08.201716.08.2017
Sv. Štefana Uhorského (ľubovoľná
spomienka) 

Sv. omša: 630 ZBP Štefan Párnický  

ŠŠ tvRtoKtvRtoK 17.08.201717.08.2017
Sv. Heleny (ľubovoľná spomienka) 

PP IatoKIatoK 18.08.201718.08.2017

SS oBotaoBota 19.08.201719.08.2017

NN EdEľaEdEľa 20.08.201720.08.2017

20. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ

Sv. omša: 800 + Verona Rybarčáková

Sv. ruženec: 1430

LItURgIcKýLItURgIcKý PRogRaMPRogRaM odod 14.08.2017 14.08.2017 dodo 20.08.201720.08.2017

“Na mudrcovi je múdre jeho konanie.” (Bertold Brecht)


