
Týždenník Rímskokatolíckej farnosti Vranov nad Topľou - Čemerné

Ročník IX./2017 Číslo 51

Kultúrny dom Čemerné
Piatok: 24. 11. 2017 o 19.00 hod.
Vstupné: 2€



st
ra

n
a 

2

Najdôležitejšia otázka, ktorú si musíme

položiť, nakoniec znie: Chceme Božiu lásku
prijať alebo odmietnuť? Ako napísal sv. Ján z
Kríža: „Na súmraku života budeme súdení z
lásky.“ Osobitný súd. Boh je dobrý, a to
znamená, že je aj spravodlivý. Hneď po
smrti sa ocitneme pred osobitným Božím
súdom a budeme čeliť následkom
rozhodnutí, ktoré sme urobili počas života.
Je „osobitný“, pretože sa vzťahuje na všetko,
čo sme v živote spravili: na slová, čo sme
vyslovili, na naše myšlienky, dokonca aj na
skutky, ktoré sme nevykonali. Ak sme sa
zľakli, dobrá správa je tá, že k Bohu sa ešte
stále môžeme obrátiť. Práve teraz je tá
najlepšia chvíľa, aby sme Boha prosili o
odpustenie, a sviatosť zmierenia nám v tom
pomôže. Podľa výsledku súdu duša buď
„hneď“ vojde do nebeskej blaženosti, alebo
si najskôr prejde očistcom, alebo sa hneď
naveky zatratí. Náš súd bude dokonaný v
deň posledného súdu po vzkriesení tela,
keď sa opäť spojí s dušou. Vykúpenie pre
všetkých. Ak sa úprimne snažíme držať
viery a žiť dobrým kresťanským životom,
nemusíme sa Božieho súdu báť. Boh chce,
aby sme všetci žili večne. Ježiš svojou

smrťou premohol hriech, smrť a diabla.
Otvoril tak cestu do neba každému, kto v
neho verí a dokazuje to aj svojimi skutkami.
Posledný súd. Čo je to teda posledný súd?
Na konci času, keď sa Ježiš vráti v sláve,
vznikne nové nebo a nová zem a zla už viac
nebude. Naše telá a duše sa opäť spoja a
ukáže sa „vzťah každého človeka k Bohu“.
Posledný súd nie je ďalší súd, súdení
budeme len raz. Ako povedal Ježiš, v deň
posledného súdu „nič nie je skryté, čo by sa
neodhalilo, a nič nie je utajené, čo by sa
neprezvedelo“. Počas napĺňania Božieho
kráľovstva a nášho miesta v ňom sa akoby
zverejnia všetky dobré skutky, ktoré sme
vykonali alebo zanedbali. Budúce kráľovstvo
v nebi, ktoré Boh prisľúbil najskôr Židom,
potom cez Ježišove slová a skutky aj celému
svetu, ostáva síce tajomstvom, no o jeho
veľkoleposti sme už teraz presvedčení. Až
kým sa Ježiš nevráti, buďme ako ľudia pred
nami, ktorí „očakávali blahoslavenú nádej a
príchod slávy veľkého Boha“. Každý z nás sa
môže rozhodnúť pre Boha, ale zároveň
môžeme všetci pretrvávať v smrteľnom
hriechu – v odmietaní Boha. V každom
prípade nesie za svoje rozhodnutia
zodpovednosť jednotlivec. Ježiš vedel, koľko

Po smrti nám Boh ukáže naše rozhodnutia. Tí, čo odmietajú Božiu lásku a milosť, pôjdu do
pekla a tí, čo ju prijímajú, pôjdu do neba.    

Budeme súdení hneď po smrti? 
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pokušení na nás v živote číha, preto svojím
učeníkom odporúčal: „Vchádzajte tesnou
bránou,“ lebo tá „vedie do života“. Varoval
ich, že „široká brána a priestranná cesta

vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez
ňu vchádzajú. Mt 7,13-14.  

(Dominika  Čechová)

Zdroj: Remery, M.: Tweetuj s Bohom

Stavba

Muž prišiel do lomu, kde pracoval. Uvidel

veľké množstvo ľudí, ktorí nosia kusy
kameňa. Všetci robili to isté, no každý iným
spôsobom. 
Pristúpil k jednému z nich a spýtal sa:
„Čo to robíš?“
Odpovedal mu:
„Nevidíš? Nosím kusy kameňa.“
Zastavil ďalšieho a spýtal sa:
„A ty, čo tu robíš?“
„Zarábam na živobytie pre svoje deti,“ znela
odpoveď.
Tretí človek mu povedal, že pracuje na
stavbe mesta.
A ďalší by mohol odpovedať: „Prispievam k
rastu Božieho kráľovstva.“
Mnoho ľudí robí tú istú vec, ale každý v nej
vidí iný zmysel.

Počuť, čo každý nepočuje

Skôr ako vzal majster jedného žiaka do

učenia, poslal ho do hôr, aby sa naučil
počúvať prírodu.
Za nejaký čas sa žiak vrátil a majstrovi
povedal, čo si v horách všimol.
„Počul som pískanie vtákov, vytie psov a
zvuk hromu...“
„Nie,“ povedal majster, „vráť sa do hôr. Ešte
nie si pripravený...“
Keď sa druhýkrát objavil pred majstrom,
opäť mu rozprával, čo sa naučil:
„Počul som šumenie listov, ktoré sa
pohybujú vo vetre, spev vody v rieke, nárek
osamelého vtáčaťa v hniezde...“
„Nie,“ povedal znovu majster, „ešte nie.
Choď späť do prírody a počúvaj ju.“
Po čase sa žiak opäť ukázal pred majstrom:
„Počul som pulz života vyžarujúceho zo
slnka, sťažnosť listov zadupaných do zeme,
tep miazgy stekajúcej po stonkách, chvenie
otvárajúcich sa kvetov pod láskavým
dotykom svetla...“
„Teraz si už pripravený. Počul si to, čo každý
nepočuje.“

(Anna Sabolová, ml.)
Zdroj: José Carlos Bermejo: Príbehy na uzdravenie duše
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Cyklotúra

Streda 12. 7. 2017 - pokračovanie

V roku 1902 dekan Jozef Mária Škarda, pri

príležitosti príchodu cisára do Šaštína na
ukončenie manévrov, dal obnoviť chrám.
Počas 1. svetovej vojny v roku 1914 zobrali z
veží všetky zvony, okrem najmenšieho.
Piaty obraz vydáva svedectvo o rokoch 1924
– 1949.
Na podnet dekana Karola Nečesálka a
rozhodnutím trnavského biskupa Dr. Pavla
Jantauscha prišli 8. septembra 1924 do
Šaštína saleziáni – synovia Don Bosca.
Saleziáni povzniesli toto pútnické miesto po
stránke duchovnej ale aj hmotnej. Hneď po
príchode zakladajú súkromné chlapčenské
gymnázium, ktoré bolo štátom uznané v roku
1928. Koncom 30. rokoch 20. storočia tu už
študovalo okolo 120 chlapcov. Saleziáni
opravili starý farský kostol na námestí, ktorý
slúžil 150 rokov ako sýpka. Zasvätili ho
svojmu zakladateľovi sv. Jánovi Boscovi. Do
chrámu zadovážili štyri nové zvony. Ich
posviacka bola 31. októbra 1926 a v roku
1928 bola posviacka veľkého národného
zvona Sedembolestnej, ktorého hmotnosť je
4 745 kg. V roku 1929 zaviedli do chrámu a
kláštora elektrické osvetlenie. 
Pápež Pius XI. vydal 22. apríla 1927  dekrét
„Celebre apud Slovaccham gentem“, ktorým
vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za
patrónku Slovenska. 22. mája to slávnostne
vyhlásil za účasti 3 biskupov a 40 tisíc
pútnikov.
V roku 1939 začala rekonštrukcia baziliky.
1941 - 1943 sa uskutočnila oprava svätyne a
potom celej budovy. Slováci žijúci vo Viedni v
roku 1943 darovali plastickú krížovú cestu.
Po skončení zároveň objednali rozšírenie
organa.
Plodnú činnosť saleziánov nútene ukončila
barbarská noc.

Šiesty obraz hovorí o rokoch, ktoré sú nám
blízke a predsa by som chcel, aby boli od nás
čo najďalej, alebo aby vôbec neboli. Ale taký
je život a tak to ide ďalej. V niektorých
prípadoch nemáme žiadnu šancu to
ovplyvniť. Veď aj Jób vo svojej knihe hovorí
svojej žene: „Azda máme len dobré brať od
Pána, a zlé prijať by sme nemali?“ (Jób 2, 10
b). Sú to roky 1950 – 1989.
A práve začínajú barbarskou nocou. Presne o
polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili
Ľudové milície, Verejná a Štátna bezpečnosť
všetky mužské kláštory. Aj kláštor saleziánov
v Šaštíne. Na desať dní sa stal sústreďovacím
táborom pre všetkých saleziánov. Správu
farnosti prebrali diecézni kňazi a kláštor
prebralo Ministerstvo vnútra. Pútnici aj
naďalej, aj cez prekážky navštevovali
pútnický chrám.
Útechou v tejto ťažkej dobe bolo povýšenie
pútnického chrámu na baziliku minor -
menšiu pápežom Pavlom VI., ktorý na
žiadosť pánov biskupov Dr. Ambróza Lazíka a
Dr. Eduarda Néczeyho povýšil svätyňu
Sedembolestnej dekrétom “Ad perpetuam
rei memoriam” z 23. novembra 1964 pri
príležitosti 400 – ročného uctievania
milostivej sochy. Slávnostné vyhlásenie sa
konalo 27. decembra za účasti trnavského
pána biskupa Lazíka, mnohých duchovných a
veriacich.
Na krátky čas pri Dubčekovom odmäku r.
1968 – 1970 znovu farnosť spravujú
saleziáni. Zavádzajú nové ozvučenie,
elektrický pohon zvonov a postavili
provizórny oltár k ľudu.
V roku 1975 vdp. Farár Karol Senáši dal
postaviť nový mramorový oltár k ľudu, ktorý
posvätil p. biskup Dr. Július Gábriš, veľký
mariánsky ctiteľ a každoročný pútnik k
Sedembolestnej.
I napriek prekážkam a obmedzeniam zo
strany štátu sa na národných púťach
zúčastňuje stále väčší počet veriacich. Najmä
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od 80. rokoch. Púte sa stali ako keby
náboženskou formou protestu a odporu voči
štátnemu režimu. Rok 1987 je vyhlásený za
Mariánsky rok. 6. júna 1987 baziliku
navštívila sv. Matka Tereza z Kalkaty a nový
trnavský biskup Mons. Ján Sokol. Pod
vedením miestneho pána farára Jána Bašu sa
začala generálna oprava baziliky.
Predo mnou je šiesty obraz, ktorý hovorí o
zvonoch a ich histórii. O zvonoch som už
písal, ale doplním ešte informácie. Všetkých
zvonov je sedem. V ľavej veži je národný zvon
s názvom „Sedembolestná Panna Mária“,
najväčší a najťažší. Váži 4475 kg, jeho
priemer je 198 cm a ulial ho Richard Herold v
roku 1928. Je štvrtým najväčším zvonom na
území nášho Slovenska. Na národnom zvone
je nápis: „DAR SLOVENSKÉHO NÁRODA – Z
MILODAROV ŠAŠTÍNSKYCH VERIACICH A
RÍM. KATOLÍKOV ZO SLOVENSKA – DALI
ULIAŤ SALEZIÁNI, SYNOVIA CTIH. JÁNA
BOSKA.“
V pravej veži je šesť zvonov. Začnem od

najväčšieho. Zvon sv. Cyrila a Metoda váži
1774 kg s priemerom 148 cm. Ulial ho
Richard Herold v roku 1926. Zvon sv. Kríža
venovali potravinové spolky zo Šaštína,
Stráži, okolia a prispeli naň domáci veriaci.
Váži 1414 kg s priemerom 136 cm.  Tretí zvon
sv. Františka darovali slovenskí saleziánski
spolupracovníci v Amerike. Jeho hmotnosť je
742 kg a priemer 110 cm. Ulial ho Richard
Herold v roku 1926. Štvrtý je zvon sv. Anjela
strážcu, ktorý venovali pobožní pútnici z
okolia Šaštína. Jeho váha je 500 kg a priemer
95 cm. Ulial ho Richard Herold v roku 1928.
O šiesty zvon sv. Jozefa sa postarali mariánski
pútnici. V roku 1928 ho ulial Richard Herold.
Váži 342 kg a jeho priemer je 81 cm.
Posledný siedmy zvon sa zachoval ako jediný
pôvodný z roku 1775. Vtedy ho ulial Libor
Martinů s váhou 256 kg a priemerom 74 cm.
Je zasvätený sv. Pavlovi Pustovníkovi a sv.
Antonovi.

pokračovanie v nasledujúcich číslach
(Peter Tóth)

1. čítanie:: Múd 6, 12-16
Ž: 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8 
Refrén: Za tebou prahne moja duša, Pane, Bože
môj.
2. čítanie: 1 Sol 4, 13-18
Evanjelium: Mt 25, 1-13

Krátke zamyslenie na evanjelium:
Predstavme si samých seba ako stojíme na konci
vekov a dívame sa retrospektívne na dejiny. Mnohé námahy sa budú javiť ako zbytočné, iné
situácie ako premárnené. Ale kľúčové je sledovať, čím kto naplnil svoj život a pre čo žil.
Scéna z evanjelia však zachytáva iný okamih, chvíľu, keď do ľudského života vstupuje
nečakaná udalosť, možno koniec, možno zmena. Až teraz sa ukáže, kto bol pripravený
konať. Nejde o množstvo zásob, ale o túžbu, ktorá motivuje konanie. Ten, kto naplnil srdce
túžbou po ženíchovi, aj keby zaspal, nebude prekvapený jeho príchodom, ale stane sa mu
radosťou. Jeho cesta nebude v perspektíve večnosti len smiešnym kľučkovaním, aby sa
splnili nároky okolia alebo aby sa dotyčný vyhol problémom.                 (podľa www.vira.cz)

Liturgia hodín: 4. týždeň žaltára
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Cirkev chce počuť mladých, pozýva vyplniť dotazník k
synode

Bratislava 3. novembra (TK KBS) Cirkev na Slovensku

pozýva všetkých mladých vyplniť on-line dotazník k
budúcoročnej synode. Synodu zvolal pápež František a bude zameraná práve na mladú
generáciu. Slovenskú verziu dotazníka prináša tím z Rady pre mládež a univerzity
Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Zverejnila ho na internetovej stránke
www.mamnazor.sk. Mladí sú pozvaní povedať svoj názor na život, vzťahy, spoločnosť, vieru
či svet internetu. Na dotazník môžu slovenskí mladí odpovedať do 30. novembra 2017.   
Svätý Otec František na október 2018 zvolal biskupskú synodu na tému „Mladí, viera a
rozlišovanie povolania“. Biskupi z celého sveta sa budú spoločne rozprávať o aktuálnych
otázkach mladých. “Aby to bola naozaj synoda nielen o mladých, ale aj s mladými, mladí z
celého sveta dostávajú možnosť vyjadriť svoj názor a ovplyvniť túto synodu, ako aj celé
smerovanie Cirkvi v prístupe k mladým, ktoré z nej bude vychádzať. Prostriedkom je online
dotazník, ktorý nájdeš na tejto stránke. Výsledky z každého jedného vyplneného dotazníka
pôjdu na spracovanie do Vatikánu. Zároveň ich však spracujeme aj na národnej úrovni, a
tak získame obraz, ako vidia svet mladí na Slovensku,” uvádza stránka www.mamnazor.sk. 
Na stránke www.mamnazor.sk mladí môžu nájsť promo články a videá o dotazníku.
Propagácia dotazníku medzi mladými na Slovensku prebieha aj na facebooku. „Svätému
Otcovi veľmi záleží na tom, aby mladí povedali svoj názor a aby bol v Cirkvi vypočutý. Pre
mladých je to zase výnimočná príležitosť vstúpiť do veľkého sveta a ovplyvniť ho, lebo ich
názory budú naozaj brané do úvahy počas Synody, a teda následne aj v dokumente po
Synode a v ďalšom napredovaní Cirkvi vo vzťahu k mladým. Pre nás všetkých je to
príležitosť prepojenia Cirkvi a mladých, ktorú musíme využiť najviac, ako sa len dá,“
dodáva tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS Ondrej Chrvala.
Dotazník pripravil prípravný tím synody. Na stránke youth.synod2018.va ho zverejnil v
piatich jazykoch (taliančina, angličtina, francúzština, španielčina a portugalčina) v júni.
Slovenskú verziu preložil Sekretariát KBS. “Svätý Otec František výslovne prízvukuje, že je
to výzva pre všetkých mladých. Pre aktívnych katolíkov, ale aj pre agnostikov, pre tých, čo
majú vlažnú vieru, pre vzdialených od Cirkvi. Každý mladý má čo povedať dospelým,
kňazom, rehoľníkom, biskupom i pápežovi. Všetci vám potrebujeme a chceme načúvať.
Prijmi teda výzvu a povedz odvážne svoj názor. Môže byť akýkoľvek. Ak je to tvoj skutočný
názor, je pre nás cenný a chceme ho počuť. Čakáme práve na tvoju odpoveď v dotazníku,”
píše Rada pre mládež a univerzity KBS. 
Synoda biskupov je zhromaždenie biskupov, vybratých z rozličných krajín, ktorí sa
schádzajú v stanovenom čase, aby udržiavali úzke spojenie medzi pápežom a biskupmi a
aby pápežovi poskytovali pomoc pri spravovaní Cirkvi. Môže sa zísť na riadnom,
mimoriadnom alebo zvláštnom zhromaždení. Biskupi s pápežom sa na nich schádzajú, aby
diskutovali o aktuálnych otázkach. V minulosti sa diskutovalo napríklad o rodine (1980),
zmierení a pokání (1983), úlohe laikov v Cirkvi (1987), zasvätenom živote (1996), Božom
slove (2008), novej evanjelizácii (2012). Zatiaľ posledná synoda (2014/2015) sa venovala
téme rodiny. Cirkev v súčasnosti chystá synodu o mládeži.               (dodala Anna Sabolová ml.)
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Vedenie modlitieb pred sv. omšami: V týždni 19.11.-25.11. vedie modlitby pred sv. omšami
p. Mária dobranská.   

Nácvik zboru: V sobotu 18.11. popoludní o 1330 bude v pastoračnom centre nácvik detského
zboru. Zvlášť pozývame budúce prvoprijímajúce deti.
Pohreby: Počas nasledujúceho týždňa sa v prípade pohrebu alebo zaopatrenia umierajúceho
sviatosťami obráťte na bratov pavlínov, farnosť  Vranov-Sever. 

atak: O. Martin Mekel nás pozýva 24.11. o 1900 do nášho Kultúrneho domu na vystúpenie
tanečného divadla ATak s názvom Chcel(a) by som letieť… o bl. Zdenke Schelingovej. Vstupné
je 2 €.
Oblátky: V sakristii je k dispozícii zošit, do ktorého sa môžu zapisovať záujemcovia o pečenie
vianočných oblátok. Každá pomoc je vítaná.

Miništranti: Stretneme sa v sobotu 18. 11. popoludní o 1330 v kostole Fatimskej Panny
Márie.
Zimný štadión: Od 28.2.2018 máme ako farnosť k dispozícii zimný štadión každú nedeľu

večer. Túto nedeľu je to od 1845 do 1945 za 100 eur. Takže poprosím účastníkov korčuľovania
o poplatok 2 € na osobu. Zodpovedná osoba bude určená.
stretnutie rodičov: Pozývam rodičov prvoprijímajúcich detí v nedeľu 19.11. na stretnutie o

1530 do nášho farského kostola. Príďte spolu s deťmi.

starý kostol: Sv. omše v sobotu večer budú v starom kostole o 1800, ale modlitbové

večeradlá budú v kostole Fatimskej Panny Márie v sobotu ráno o 800. 
Rozpis lektorov:
33. nedeľa v cezročnom období: 8.00 hod. – r. Nutárova; 10.00 hod. - r. J. Fenika.
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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 13.11.201713.11.2017

uu tOROKtOROK 14.11.201714.11.2017

ss tREdatREda 15.11.201715.11.2017

ŠŠ tVRtOKtVRtOK 16.11.201716.11.2017

PP iatOKiatOK 17.11.201717.11.2017
Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

(spomienka)   

ss ObOtaObOta 18.11.201718.11.2017 Večeradlo: 800

sv. omša: 900 + Pavol Gazda (pohrebná) 

sv. omša (Jaa): 1800 + Mária Patkaňová (10. výročie) 

NN EdEľaEdEľa 19.11.201719.11.2017

33. NEDEĽA V CEZROČNOM
OBDOBÍ  

sv. omša: 800 za farnosť

sv. omša: 1000 ZBP Mária (55 rokov) 
a Mária (75 rokov)     

Sv. ruženec: 1430

LituRgiCKýLituRgiCKý PROgRaMPROgRaM OdOd 13.11.2017 13.11.2017 dOdO 19.11.201719.11.2017

“Učeným je ten, kto prečítal mnoho kníh, vzdelaný je ten, kto ovláda najpotrebnejšie
znalosti svojej doby a osvietený je ten, kto pochopí zmysel vlastného života.” (L. Tolstoj)


