Gréckokatolícka cirkev, farnosť Zosnutia Presvätej Bohorodičky
Vranov nad Topľou - Čemerné
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TROPÁR: Narodenie Presvätej Bohorodičky

36. týždeň

Tvoje narodenie, Bohorodička Panna, zvestovalo radosť celému svetu,
lebo z teba zažiarilo Slnko pravdy, Kristus, Boh náš, ktorý zrušil kliatbu hriechu
a dal nám požehnanie. Zvíťazil nad smrťou a obdaril nás večným životom.

Informácie:
29. august bol dňom Štátneho sviatku na pamiatku Slovenského národného
povstania. Všetci sme hrdí a ctíme si pamiatku tých, ktorí sa postavili na odboj
proti vstupu nemeckých nacistických vojsk na územie Slovenskej republiky počas
druhej svetovej vojny. Dnes už jasne vidíme zmysel a výsledok ich obety, ktorou
nám otvorili cestu k oslobodeniu. Oni položili život, aby sme my mohli žiť.
Zároveň vo východných cirkvách je to deň pamiatky na sťatie hlavy proroka,
predchodcu a krstiteľa Jána. On položil svoju hlavu za čistotu života a vernosť
Bohu. Nebál sa karhať aj samotného kráľa pre jeho nemravný život a zlý príklad,
ktorý dával svojmu ľudu. Preto je tento deň, dňom pôstu, aby sme videli aké je
nesmierne dôležité prinášať obety, ktoré majú moc priniesť, ten pravý pokoj do
srdca človeka.
V padlých hrdinoch aj v Jánovi Krstiteľovi vidíme vzory, ktoré sa dajú
nasledovať aj dnes. Som rád, že v našom chráme sme mali možnosť uctiť si sv.
Giannu Berettu Mollovú, o ktorej sv. Ján Pabol II. povedal, že je hrdinkou
a vzorom matky, nášho storočia. Jej relikvia zdobila bočný oltárik nášho chrámu
počas celého týždňa.
Sv. Gianna (Jana) Beretta Molla, žena, pediatrička, matka
Sviatok: 28. apríl
* 4. október 1922 Magenta pri Miláne, Taliansko
† 28. apríl 1962 Ponte Nuovo di Magenta, Taliansko
Význam mena Jana (Gianna): Boh je milostivý (hebr.)

Jana Berettová (tal. Gianna Beretta) sa narodila 4.10. 1922 v meste Magenta v
Taliansku ako desiate dieťa z trinástich. Päť z nich zomrelo v mladom veku, tri deti
sa zasvätili Pánovi (dvaja kňazi a jedna rehoľná sestra). Kresťanské vzdelanie
získala od svojich rodičov. Život považovala za nádherný Boží dar, naplno
dôverovala Prozreteľnosti a bola presvedčená o potrebe a účinnosti modlitby.

Počas rokov štúdií na gymnáziu a univerzite sa naplno zaoberala činnosťami v
katolíckej organizácii a v Spoločnosti sv. Vincenta de Paul, kde sa venovala
mládeži a charitatívnej starostlivosti o starých a biednych. Po obdŕžaní titulu
Doktor medicíny a chirurgie na univerzite v Padove v roku 1949, si otvorila
ambulanciu v meste Mésero, blízko rodnej Magenty. V roku 1952 si obohatila
svoje znalosti v odbore pediatria na Milánskej univerzite. V medicínskej praxi sa
zvlášť zameriavala na matky, deti, starých a chudobných. Svoju profesionálnu
dráhu považovala za misiu a tá jej nezabraňovala pokračovať v činnosti v
katolíckej organizácii, pričom venovala ešte väčšiu pozornosť mladým dievčatám.
Venovala sa aj svojím obľúbeným športom, lyžovaniu a alpinizmu. Nachádzala v
nich príležitosť vyjadriť radosť zo života. Zaujímala ju aj vlastná budúcnosť,
modlila sa a prosila Boha, aby spoznala Jeho vôľu. Pocítila, že Boh ju volá do
manželstva. Plná nadšenia sa odovzdala tomuto volaniu, s pevnou vôľou a
presvedčením vytvoriť skutočnú kresťanskú rodinu.
V tých časoch sa spoznala s inžinierom menom Peter Molla. Strávili spolu veľa
času spoznávaním sa, prehlbovaním duchovného života, spoločnými modlitbami.
Jana a Peter uzavreli manželstvo 24.9. 1955 v Bazilike sv. Martina v meste
Magenta. V novembri roku 1956 Jana porodila prvé dieťa menom Pierluigi. V
decembri o rok neskôr prišla na svet Mariolina a v júni 1959 Laura Mária. Jana
zvládala svoje povinnosti matky, manželky, lekárky a aj napriek vyčerpanosti
dokázala prejavovať radosť zo života.
V septembri 1961, po dovŕšení druhého mesiaca tehotenstva, nastali
ťažkosti. Diagnostikovali jej nádor na maternici. Bol potrebný chirurgický zákrok.
Pred operáciou prosila lekára, aby zachránil život, ktorý nosí vo svojom lone a
odovzdala sa Božej prozreteľnosti. Podarilo sa zachrániť život malého stvorenia.
Ďakovala Bohu a ďalších sedem mesiacov tehotenstva sa s neuveriteľnou silou
venovala úlohe matky a lekárky. Ovládol ju strach pri pomyslení, že by sa jej dieťa
malo narodiť choré a prosila Boha, aby sa tak nestalo. Niekoľko dní pred
pôrodom bola pripravená obetovať svoj život, aby zachránila dieťa: „Ak sa treba
rozhodnúť medzi mojím životom a životom môjho dieťaťa, neváhajte a
zachráňte ten jeho.“ Dňa 21.apríla 1962 ráno porodila dcéru, ktorá dostala meno
Jana Emanuela. Jana Beretta zomrela o týždeň neskôr, 28. apríla, v nevýslovných
bolestiach a opakujúc krátku modlitbu „Ježiš, milujem ťa; Ježiš, milujem ťa“.
Mala 39 rokov. Pochovaná je na cintoríne v Mésero, 4 kilometre od Magenty.
Pápež Pavol VI. pripomenul Janin život veriacim pri nedeľnej modlitbe Anjel
Pána, 23.9.1973, slovami: „mladá matka z milánskej diecézy obetovala svoj
život, aby ho mohla dať svojej dcére“. Je zrejmé, že Svätý otec chcel poukázať na
Kristovu obetu na Kalvárii. Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú 24. apríla
1994 za prítomnosti jej detí, manžela a príbuzných a vyzdvihol ju ako hrdinský

vzor matky nášho storočia. Za svätú bola vyhlásená 16. mája 2004 na námestí sv.
Petra v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.
Juskova Voľa 2016

Tábor terajšieho leta bol výborný. Keby som ho mal ohodnotiť známkou
rozhodne by mal jednotku. Animátori boli super zábavní a vymýšľali rôzne
aktivity ako by nás zabavili. A postarať sa o 150 deti by sa mi veľmi nechcelo , ale
oni povedali ANO. Každý deň nebol premrhaným. Raz sme išli na prechádzku a
inokedy len práca v skupinke a spoznávanie sa. Dokonca som tam stretol aj tých,
ktorí boli minulý rok. A počasie nám rozhodne prialo.
Raz sme boli na túre z Juskovej Vole do Zámutova a tam sme mali liturgiu.
Potom sme na lúke vedľa cerkvi mali obed, ktorý doniesli druhý Animátori a
štábisti. Otcovia duchovní sa starali o liturgie, ktoré sme mali skoro každý deň a o
večernú modlitbu, ktorá sa konala každý večer pred spaním. Večer sme chodili
spať o 23:00.
A tak kto chce zažiť naozajstnú zábavu a žiadnu nudu, tak ho pozývam k
tomu, aby už aj na ďalší rok bolo čím viac detí nielen z iných miest ale aby tam
bolo počuť ,,Z FARNOSTI ČEMERNÉ"
Program cirkevného roku 2016/2017

Adam Záhorák

V duchovnej oblasti je daný podľa cirkevného kalendára ale ešte sa
môžeme zlepšiť lebo nás môže do chrámu na spoločné modlitby chodiť
viacej, preto všetci tí čo sa ich zúčastňujú môžu osloviť svojich rodinných
príslušníkov, susedov a priateľov. Platí to aj pre deti a mládež. Všetkých
pozývame a budeme sa veľmi tešiť.
V priebehu roka september Festival “BOH JE LÁSKA”, október úcta k
starším, december sv. Mikuláš, vianočná akadémia, február fašiangové
stretnutie, apríl veľkonočné stretnutie, jún športový deň, odpustové stretnutie.
To sú akcie na viac.
MUDr. Zahorjan Štefan
Príprava na prvé sväté prijímanie:
Od októbra 2016 sa začne intenzívna príprava detí a ich rodičov na prijatie
sviatosti pokánia a Eucharistie.
Prihlášky na prípravu nájdete na stolíku v cerkvi, pri hlavných dverách.
Prosím o vyplnenie všetkých údajov a o doručenie na farský úrad do 29.9.2016.
V piatok 30.9.2016 bude prvé stretnutie detí a rodičov v pastoračnej
miestnosti farského úradu so začiatkom o 16:30 hod.

čas:

Liturgický program - VT Čemerné
úmysel:

Pondelok:

18:00

+ Mária Hudáková s panych.

Streda:

18:00

17:00

Veľká večiereň s lítiou

18:00

* Za obrátenie hriešnikov

Utorok:

Štvrtok:
Piatok:

Sobota:
Nedeľa:

xxx

17:30

18:00
7:00
7:00

10:00

poznámka:

8. Metropolitná púť kňazov - Ľutina

+ Ján, Margita, Juraj s panych.
sv. ruženca - deti a mládež

» myrovanie «

+ Alžbeta Libičová (20. výročie úmrtia) s panych.

Narodenie
Presvätej Bohorodičky

+ Pavol Jacko

* Za veriacich farnosti
* Peter Beňo s rod.

Náš Zbor P.P. Gojdiča navštívi v dňoch od 8.9. až 15.9. 2016 Taliansko, na
pozvanie organizátorov Medzinárodného festivalu cirkevnej hudby Francesca
Bruniho.
V nedeľu 11.9. sa predstaví hodinovým koncertom v chráme sv. Kláry v
meste Lecce a v pondelok 12.10. v meste Ruffano na juhu Talianska.
Prajeme im šťastnú cestu, veľa duchovných zážitkov ale aj dní plných
oddychu a pohody.
Príbeh pre potešenie duše: Prozreteľnosť

Veľmi chudobná žena telefonovala do kresťanského rádia a prosila o materiálnu
pomoc. Veľmi bohatý, ale zákerný muž, ktorý zachytil túto prosbu v rádiu sa rozhodol
niečo nekalé podniknúť. Zavolal do rádia, vypýtal si žobráčkinu adresu. Potom nariadil
sekretárke, aby nakúpila veľa jedla s tým, že v momente, keď sa žobráčka opýta kto jej
jedlo poslal nech naisto povie, že tie potraviny sú od diabla.
Keď sekretárka konečne našla úbohú ženu, tá od šťastia začala v náhlivosti brať jedlo
a s radosťou dávať do svojho skromného domu. Sekretárka sa spýta: ”Nechcete ani
vedieť, kto Vám posiela toľko jedla?”
Žena odpovedala: ”Nie. Na tom vôbec nezáleží, pretože keď Boh niekomu nariadi
tak aj diabol musí poslúchnuť. ” Sekretárka sa len rozplakala.
Od nepamäti si v Božom zámere a On sa chce o Teba vždy postarať. To, čo sa v
Tvojom živote zdá byť nemožné, pre Neho je dosiahnuteľné. Boh ťa chce dostať do
najväčšej výšky svätosti; Boh rád otvára svoju knihu spomienok, pretože pozná každý Tvoj
dobrý skutok a chce ho odmeniť. Jeho prozreteľnosť je nevyspytateľná.
Príspevky zasielajte na : zskkvv@centrum.sk

