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V piatok 13. októbra zavŕšime jubileum 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime

pútnickým programom a súčasne slávnosťou 4. výročia posviacky nášho farského chrámu.
Históriu kostola si dobre pamätáte, veď je nedlhá, veľa z vás má osobnú skúsenosť s jeho
stavbou, určite si živo pamätáte aj nedávny deň jeho konsekrácie. Ale čas plynie, postupne
spomienky blednú, vymenia sa generácie a z veľkej udalosti pre veriacich v Čemernom
zostane historický záznam. Ako sa možno stalo aj s udalosťami vo Fatime. Súčasníci žasli a
uverili. Postupne ale úžas pominul a možno aj viera, s ňou i modlitba a pokánie, ku čomu nás
Mária osobitne vyzývala. Preto je dobré sláviť výročia a znovu a znovu si pripomínať nielen
historické udalosti, ale v prípade fatimských zjavení aj stále platné slová našej Matky:
„Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za
hriechy, ktorými je urážaný, a ako prosbu za obrátenie hriešnikov? Modlite sa každý deň
ruženec… veľa sa modlite najmä svätý ruženec a prinášajte obety za hriešnikov… Obetujte sa
za hriešnikov a často hovorte, zvlášť keď prinášate nejakú obetu: Ježišu, konám to z lásky k
tebe, za obrátenie hriešnikov a na zmierenie za hriechy voči Nepoškvrnenému Srdcu Panny
Márie… Modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza
do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí.“
Anjel ukazujúc pravou rukou na zem silným hlasom povedal: Pokánie, pokánie, pokánie! (z 3.

časti tajomsvta zvereného fatimským deťom 13.7.1917)

Toto jednoducho nemôže vyblednúť alebo zapadnúť prachom archívov. Tu ide o život. Večný.
(Marcel Stanko)
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Pravdepodobne zo skúsenosti vieme, aké

ťažké je zistiť alebo vedieť na 100%, čo je
pravda. Niekedy aj dva protichodné názory
môžu znieť rovnako logicky. Sv. Pavol
varoval kresťanov, aby sa vyhýbali
„nepoddajným, zbytočne hovoriacim a
zvodcom“ a aby nedbali na „príkazy ľudí,
ktorí sa odvracajú do pravdy“ o Kristovi. (Tít
1, 10, 14). V súčasnosti je tu tiež riziko, že
stratíme predstavu o tom, čo je pravda,
predovšetkým, keď mnoho ľudí hlása
protichodné názory. Koľko ľudí, toľko
názorov! Neexistuje vari len jedna pravda?
Opora pravdy. Ježiš založil Cirkev, aby sme
ho mohli spoznať a mať s ním vzťah. Kládol
veľký dôraz na Cirkev, pretože Písmo hovorí
o „Božom dome, ktorým je Cirkev živého
Boha, stĺp a opora pravdy“ (1 Tim 3,15).
Vedenie Cirkvi zveril Petrovi a ďalším
apoštolom a ich nástupcom. Ich úlohou je
uchovávať všetko, čo Ježiš povedal a robil a
šíriť to ďalej. Aby to Cirkev mohla robiť bez
chýb, Ježiš jej sľúbil Ducha Svätého, „Ducha
pravdy“ (Jn 14, 27). Ktokoľvek sa stavia proti
Cirkvi, stavia sa aj proti Ježišovi, ktorý je s
Cirkvou jedno. Pápež Pavol VI. povedal, že
len hlásaním pravdy o Ježišovi, ktorú zveril
svojej Cirkvi, budeme skutočne rešpektovať

náboženskú slobodu ľudí, a to tak, že im
túto pravdu ponúkneme. Overené a
vyskúšané. Cirkev od čias, keď ju Ježiš
založil, stále rastie. Tak ako mocný dub
vyrastie z malého žaluďa, aj Cirkev po
stáročia postupne rástla, až kým sa stala
Katolíckou cirkvou, ktorú poznáme dnes.
Duch Svätý. Cirkev nikdy nezmenila jadro
svojho učenia, hoci niekto tvrdí opak.
Postupom času však určite lepšie pochopila
mnohé prvky viery. Deje sa to vďaka
ustavičnej pomoci Ducha Svätého, ktorý
Cirkev vedie k pravde (Jn 16, 13).
Prostredníctvom Ducha Svätého Ježiš ďalej
vedie svoju Cirkev. Preto je nezničiteľná. 
Ako môžeme veriť Cirkvi, keď je v nej toľko
zlých kňazov? 
Média sú plné opovrhnutia, keď kňaz alebo
biskup spácha či kryje zločin, a majú pravdu!
Očakávame, že kňazi a biskupi budú žiť
sväto a hovoriť pravdu. Napriek veľkému
daru kňazstva sú však kňazi a biskupi len
slabí ľudia, ktorí môžu spáchať vážne
hriechy ako ktokoľvek iný. Hoci je človek
stvorený ako dobrý, láka ho zlo. História
Cirkvi ukázala, že v každom období medzi
Kristovými nasledovníkmi, a dokonca aj
medzi klérom, boli aj zhnité jablká. Začalo sa
to ohavnou Judášovou zradou. Ale Peter

Duch Svätý sa stará o to, aby Cirkev učila pravdu o viere aj vtedy, keď sú kňazi a biskupi
hriešni.   

Ako si môžeme byť istí, že Cirkev hovorí pravdu? 
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1. čítanie: Iz 5, 1-7
Ž: 80, 9+12. 13-14. 15-16. 19-20
Refrén: Vinicou Pánovou je jeho ľud.
2. čítanie: Flp 4, 6-9
Evanjelium: Mt 21, 33-43

Krátke zamyslenie na evanjelium:
V evanjeliu nehovorí Pán k obyčajným
ľuďom, ale k vládnucej elite. Oni nesú
zodpovednosť za Izrael, jeho budúcnosť a
radi to aj zdôrazňujú. Lenže nie sú majiteľmi ani Izraela, ani sveta, ani ľudí, ktorí ich
obklopujú. Sú len služobníkmi. Často sa nám stáva, že veci, ktoré máme pre život, začneme
považovať za samozrejmé. Tak sa v našom vnímaní z našich detí, partnerov, práce či sveta
okolo nás stáva náš majetok. Problém je v tom, že to naše nie je! Iba sme dostali vzácnu
možnosť s týmto človekom či v týchto podmienkach žiť. Neraz v dejinách sa ľudia
domnievali, že oni rozhodnú o osude svojich blízkych či sveta. A následky boli strašné...  

(podľa www.vira.cz)
Liturgia hodín: 3. týždeň žaltára

tiež robil chyby, dokonca Krista zaprel! To
isté platí pre jeho nasledovníkov. Nikto nie
je bez hriechu. Je jasné, že zločin musí byť
potrestaný, ako ľuďmi, tak aj Bohom. Sv.
Augustín povedal: „Boh vyzve zlých
pastierov, aby sa zodpovedali za jeho ovce a
ich smrť“. Možno si kladieme otázku, prečo
Ježiš dovolí, aby v Cirkvi boli zhnité jablká.
Chce, aby sa čo najviac ľudí odvrátilo od
hriechu a prijalo jeho lásku. Toleruje aj zlé
jablká, pretože tiež potrebujú záchranu. Sv.
Pavol vyzýval predstaviteľov Cirkvi: „Dávajte
si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom
vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby
ste pásli Božiu Cirkev“ (Sk 20,8). Hoci
jednotlivci v Cirkvi môžu hrešiť, Cirkev ako
taká je bez hriechu, pretože Ježiš je bez
hriechu a Cirkev je jeho telom. Takže

môžeme veriť Cirkvi, hoci kňazi alebo iní
katolíci niekedy bolestne hrešia. Cirkev
hlása Ježišove slová bez chyby a zárukou je
Duch Svätý. Preto si môžeme vziať k srdcu
slová sv. Augustína o zlých kňazoch: „Robte
to, čo vám povedia, ale nerobte to, čo
robia.“ Ježiš nám zaručuje platné prijímanie
sviatostí bez ohľadu na hriešnosť kňaza,
ktorý ich udeľuje. On si vybral Petra za
vodcu Cirkvi napriek jeho ľudskej slabosti a
povedal: „Ale ja som prosil za teba, aby
neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš,
posilňuj svojich bratov“ (Lk 22,32). Aj my sa
môžeme modliť za to, aby pápež, biskupi a
kňazi neprestávali svoju veľkú úlohu plniť s
úprimnosťou, vierou, láskou a odhodlaním.  

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom
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Cyklotúra

Utorok 11. 7. 2017 - pokračovanie

Pod vežou na námestí je impozantné

barokové súsošie Najsvätejšej trojice, ktoré
vytvoril Ján Krištof Khien v roku 1695. Na
rohoch štvorhranného základu sú sochy: sv.
Florián, sv. Agáta, sv. František Xaverský a sv.
Anton Paduánsky. V kamennom hrobe je
ležiaca socha sv. Rozálie a na vrchole 4 m
vysokého stĺpa súsošie Najsvätejšej Trojice
korunujúce Pannu Máriu. Na kartušiach
(ozdobná obruba, ornamentálny rámec
okolo erbov, nápisov a pod.) umiestnených
uprostred stien základu sú erby mesta
Trnavy, Uhorského kráľovstva, biskupa
Štefana Dolného a reliéf Panny Márie
Immaculaty. 
Ako päsť na oko je na tomto námestí
postavený za vlády bývalého režimu
betónový Dom kultúry Tirnavia a za ním
obchodný dom Jednota. Neviem aké
historické budovy im padli za obeť, ale aj s
pohľadu laika narúša celý historický
architektonický celok Trojičného námestia.
Na okraji námestia je zasa nová budova
Slovenskej pošty a za ňou ... Tých budou je
tam oveľa viac. Keď som na tie budovy
pozeral, spomenul som si na naše mesto
Vranov. Z historických budov v centre skoro
neostala žiadna. Všetko, čo prezentovalo
naše mesto, bývalý režim zničil. No ale už
dosť bolo nostalgie. Vrátiť a ani zmeniť to už
nemôžeme. 
Pokračujeme ďalej. Obhliadku mesta
využívame aj na hľadanie vhodnej
reštaurácie, kde by sme sa mohli dobre
najesť a mať pri tom bicykle na dohľad. Po
krátkej chvíli nachádzame jednu reštauráciu,
ktorá je na bočnej ulici a spája centrum s
vedľajšou ulicou. Tu máme stoly vonku a
bicykle hneď pri nás opreté o stenu

reštaurácie. Po chutnom obede sa vraciame
na Trojičné námestie a pred súsoším si
dávame spoločnú fotografiu. Chceme ešte
stihnúť večernú sv. omšu na mieste nášho
dnešného cieľa a tak sa dlho nezdržiavame. 
14:20 odchádzame. Opúšťame Trnavu a
ideme smerom na Senicu. Až do dediny
Trstín je cesta v pohode. Taká malá
pahorkatina. Väčšinou rovina, sem tam
nejaká pahorkatina. Za dedinou sa to ale
začína meniť. Pre nás k horšiemu. Ideme
hore do kopca, do lesa – Biela hora je jeho
názov. Toto nám nevadí. Na toto sme si už
zvykli. Horšie je to, že cesta je veľmi úzka,
sama zákruta, hneď za bielou čiarou sú
zvodidlá, takže sa nemáme kde vyhnúť.
Cesta je plná kamiónov (slovenských,
českých, ukrajinských, maďarských,
rumunských, ruských, poľských) a každý z
nich má naponáhlo. Pre nich je to hlavný ťah
z tohto smeru do Českej republiky. Na
najbližšom možnom mieste (malé
odpočívadlo) o 15:50  zastavujeme a čakáme
na ostatných. 16:13 už sme všetci spolu.
Kvôli bezpečnosti premávky, ale hlavne kvôli
našej vlastnej sa delíme do skupín. Po päť
cyklistov, po piatich minútach. Prvá skupina
vyráža 16:15, druhá 16:20 a posledná aj so
mnou o 16:25. Po zjazde dole kopcom sa v
dedine Jablonica dávame znovu do kopy a
pokračujeme ďalej. 
Až po mesto Senica nás sprevádzajú
kamióny.  Tu ešte pred mestom Senica
meníme smer a mesto vlastne iba
obchádzame okolo priemyselnej zóny. Je to
otvorená stráň a fúka tu poriadne silný južný
vietor. Tým, čo sú vpredu vôbec nezávidím.
Ja v závese mám čo robiť a tí, čo sú priamo
vystavený vetru ... Teda klobúk dole.
Meníme smer a vietor máme z boku. Dobre,
že nás nevyvrátil. Medzi dedinami Dojč a
Štefanov si o 17:15 v tieni lesa dávame
poslednú prestávku dnešného dňa. Vonku je
30° Celzia. Po 15 minútach odchádzame. Po
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Veľké zjavenie na nebi

13. októbra 1991 - výročie posledného
zjavenia

“Pozerajte na mňa, milovaní synovia, mne

zasvätení, vo veľkom boji, ktorý bojujete v
službách vašej nebeskej Vodkyne. Ja som
Žena odetá slnkom.
Ja som veľké znamenie, ktoré sa objavuje na

nebi. Dnes si pripomínate moje posledné
zjavenie vo Fatime, v Cova da Iria,
potvrdené slenečným zázrakom. Tento
zázrak vám mimoriadnym spôsobom
ukazuje, že som Žena odetá slnkom. Tento
zázrak vás vyzýva, aby ste sa pozerali na
mňa ako na veľké znamenie, ktoré sa
objavuje na nebi.
Som veľké znamenie boja medzi mnou a
mojím protivníkom, medzi ženou a drakom,
medzi mojím šíkom a šíkom, ktorý vedie
Boží nepriateľ.
Vstupujete do rozhodujúceho obdobia boja.
Pripravujete sa prežívať najťažšie hodiny a
najväčšie utrpenie. Je potrebné, aby ste sa
čo najskôr zapojili do môjho šíku. Preto ešte
volám svoje deti, aby sa zasvätili môjmu
Nepoškrvnenému Srdcu a odovzdali sa mi
ako deti. Dnes sa obraciam s týmto svojím
pozvaním predovšetkým na malých,

chudobných, posledných, na chorých, na
hriešnikov. Poďte všetci a bojujte pod
znamením svojej nepoškvrnenej Matky,
pretože svoj veľký boj bojujem dnes
slabosťou malých, dôverou chudobných,
utrpením chorých. 
Som veľkým znamením víťazstva. Ja som
víťazná Žena. Nakoniec bude satanova moc
zničená a ja sama ho spútam svojou reťazou
a uzavriem ho v jeho kráľovstve smrti a
večných múk, odkiaľ nebude môcť vyjsť. Na
svete bude kraľovať jediný Víťaz nad
hriechom a smrťou, Kráľ celého stvoreného
vesmíru, Ježiš Kristus.
Nechajte sa teraz označiť mojou pečaťou. V
týchto časoch anjeli svetla prechádzajú
svetom, aby označili znamením kríža
všetkých, ktorí tvoria súčasť môjho
víťazného šíku. Proti ním hviezda podsvetia
nebude mať žiadnu moc, i keď budú
povolaní k veľkým utrpeniam a niektorí i k
preliatiu svojej krvi. Ale práve veľkými
bolesťami týchto mojich synov dosiahnem
svoje najväčšie víťazstvo.
Dnes vás volám, aby ste sa pozerali na mňa,
ako na veľké znamenie, ktoré sa objavuje na
nebi, a žili v dôvere a vyrovnanosti, veď ste
osvecovaní mojím vlastným svetlom a
označovaní mojou materskou pečaťou.“ 

Zdroj:  Modrá Kniha – Kňazom mojim najmilším synom,

dodala Jozefína Gajdovčíková

necelej polhodine prichádzame do nášho
dnešného cieľa. Šaštín-Stráže. Je 18:00 a my
prichádzame pred Baziliku Sedembolestnej
Panny Márie. Akurát ide úvodná pieseň.
Bicykle na rýchlo zaparkujeme v chodbe
baziliky, prilby dole a ideme na svätú omšu.
Stihli sme to. Naše prvé dojmy z baziliky sú
úžasné. Je to veľký boží dar, ktorý sme

dostali. Prísť na bicykloch k našej patrónke
celého Slovenska – Sedembolestnej Panny
Márie. Ďakujeme matke za ochranu a za
milosť, ktorej sa nám dostalo. 

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)
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Projekt Sviečka za nenarodené deti môžete
podporiť aj cez darcovské SMS

Bratislava 4. októbra (TK KBS) Od 1.

októbra 2017 až do 5. septembra 2018 je
možné kampaň Sviečka za nenarodené deti
podporiť aj špeciálnymi darcovskými SMS-
správami (takzvanými DMS-kami). Stačí
poslať správu s textom DMS SVIECKA (DMS
medzera SVIECKA) na číslo 877. Odoslanie
správy cez ktoréhokoľvek mobilného
operátora (O2, Orange, Telekom) je
spoplatnené sumou 2 eurá, z toho 96% (1,92
eura) putuje na podporu tak veľmi
potrebných projektov na ochranu ľudského
života, jeho dôstojnosti a práv od počatia po
prirodzenú smrť a podporu rodiny. Sms-ku
môžete poslať aj viac ráz počas trvania
kampane, podľa vašich možností a chuti
prispieť.
“Ak náhodou pošlete správu v nesprávnom
tvare, obdržíte upozornenie, že ste zadali
nesprávny text. Darcovská správa vám v
tomto prípade účtovaná nebude. Veríme, že
touto formou zjednodušíme vaše možnosti
pre podporu tejto kampane, aby sme mohli
ešte účinnejšie chrániť život a pomáhať tým, ktorí sa nachádzajú v zložitej a zdanlivo
bezvýchodiskovej životnej situácii. Budeme radi, ak túto možnosť využijú najmä tí, ktorí
majú problém dostať sa ku kúpe originálnej symbolickej sviečky s logom kampane Sviečka za
nenarodené deti, vďační budeme za všetky peniažky, ktorými prispejete na dobrú vec,”
avizuje stránka kampane. V prípade akýchkoľvek otázok sa dá obrátiť na hlavnú
koordinátorku kampane Annu Siekelovú (sviecka@forumzivota.sk, tel. 0910 842 184). Celý
systém DMS správ na Slovensku zabezpečuje organizácia Fórum donorov, viac informácií
nájdete na stránke www.donorsforum.sk.

(dodala Anna Sabolová ml.)

Írsko: Cirkev kritizuje referendum o
vypustení práv nenarodených z ústavy 

Írsko 3. októbra (RV) „Naším poslaním je

chrániť dôstojnosť každého človeka.“
Týmito slovami reagoval na pripravované
referendum o zrušení zákazu potratov v
Írsku predseda Konferencia biskupov Írska
Mons. Eamon Martin. Premiér Leo
Varadkar uplynulý týždeň oznámil, že
budúci rok sa občania budú môcť
zúčastniť referenda a vyjadriť sa k
zrušeniu 8. dodatku írskej ústavy. Ten
hovorí o tom, že nenarodené dieťa má
rovnaké právo na život ako jeho matka.
„Debata o tomto referende,“ vysvetlil
Mons. Martin, „trvá už niekoľko rokov a
pozícia Cirkvi v Írsku bola vždy veľmi
jasná. Odstránením dodatku v našej
ústave sa chce pripraviť pôda pre zákon o
interrupciách,“ dodal írsky prelát na
stretnutí s novinármi v bieloruskom
Minsku, kde sa zúčastnil na plenárnom
zasadnutí európskych biskupov.      



vv čASEčASE ODOD 09.10.2017 09.10.2017 DODO 15.10.201715.10.2017

vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 15.10.-21.10. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária vasilová (ul. Sadová).   

Nácvik zboru: V sobotu 14.10. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.

Miništranti: Terajších miništrantov aj záujemcov o miništrovanie pozývam na stretnutie v

sobotu 14.10. o 1230 v našom farskom kostole.

Zbierka – tretia nedeľa: Na budúcu nedeľu je tretia nedeľa v mesiaci, a teda zbierka na
dostavbu nášho kostola a pastoračného centra. Pán Boh zaplať za milodary.

Farské rady: Prosím o stretnutie: ekonomická v pondelok o 2000, pastoračná v stredu po sv.
omši.

Rozpis lektorov:
28. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. Bačíkova; 10.00 hod. - r. Jenčova.

Predmanželské ohlášky:
Oto Orban, syn Ota a Ľudmily rod. Kuľhavej, bývajúci v Prešove a Zuzana Tkáčová, dcéra
Milana a Viery rod. Sotákovej, 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.
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PPONDELOKONDELOK 09.10.201709.10.2017 Sv. omša: 1830 + Jozef, Ľubomír, František

Poklona Sv. Olt.: 1915

uu tOROKtOROK 10.10.201710.10.2017 Sv. omša (JaA): 630 + Rudolf Hrubovský 

SS tREDAtREDA 11.10.201711.10.2017
Sv. Jána XXIII., pápeža (ľubovoľná

spomienka) 

Sv. omša: 1830 + Anna a Ján Baníkovi
(detská)          

ŠŠ tvRtOKtvRtOK 12.10.201712.10.2017 Poklona Sv. Olt.: 1730

Sv. omša: 1830 + Ján Hajdúch

PP iAtOKiAtOK 13.10.201713.10.2017
4. výročie posviacky chrámu -

slávnosť 

Pútnický program k Panne Márii

Fatimskej

Večeradlo: 1800 (sviečkový sprievod)

Sv. omša: 1930 + Štefan (10. výročie)

SS OBOtAOBOtA 14.10.201714.10.2017 Sv. omša (JaA): 1830 ZBP Ján s rod. 

NN EDEľAEDEľA 15.10.201715.10.2017

28. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ 

Sv. omša: 800 za farnosť

Sv. omša: 1000 + Anna Bérešová (1. výr.)   

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý PROgRAMPROgRAM ODOD 09.10.2017 09.10.2017 DODO 15.10.201715.10.2017

“Múdrosť často neprichádza s vekom. Niekedy vek prichádza sám.” (neznámy autor)


