
     Príď, Duch Svätý, osvieť nás, nauč nás žiť 
sväto, nábožne, čisto a v pravde. 

Posvätné obdobie päťdesiatich dní sa zavr-
šuje Nedeľou zoslania Ducha Svätého, ktorou 
sa pripomína dar Ducha Svätého vyliaty na 
apoštolov. Zároveň sa týmto sviatkom pripo-
mínajú počiatky Cirkvi a začiatok jej poslania 
medzi národmi. Tohto roku oslávime túto 
slávnosť 24. mája 2015. 

My kresťania sme pokrstení  v mene Otca, 
Syna i Ducha Svätého. Duch Svätý nás učí 
počúvať. Teológovia radia: Ty seď v tichosti a 
dovoľ mu, aby ťa posilnil, dovoľ mu, aby ťa 
viedol ako pri tanci, dovoľ mu pôsobiť v tebe.  
Otvor srdce Duchu Svätému, aby ti ho rozpálil 
láskou k blížnemu, aby si sa otvoril na svojho 
brata. Nuž prosme Ducha Svätého o svetlo, 
aby sme boli Kristovými podľa jeho príkazu, 
aby sme sa milovali, aby sme mali srdcia 
otvorené a v konečnom dôsledku aby sme 
vedeli, o čo máme prosiť v mene Božom.  

Kto je Duch Svätý? Biblia hovorí, že Duch 
Svätý je osoba, nie iba abstraktná sila alebo 
pôsobenie. Je Tešiteľ (parakleitos), nie iba 
útecha. Je to Boží Utešiteľ, ktorý dokáže pre-
vziať Kristovo miesto (Jn 14, 16-18). Usved-
čuje z hriechu (Jn 16,8) a vydáva svedectvo  
o Kristovi, ako to robili apoštoli (Jn 15, 26-27). 
Vedie nás, pripravuje nás a pomáha nám 
(Rim 8, 14,16,26). Dokonca sa za nás priho-
vára nevysloviteľnými vzdychmi (Rim 8, 26). 

Treba povedať, že Duch Svätý začal viditeľ-
ne pôsobiť v živote prvej Cirkvi, povolával 
apoštolov (Sk13, 2), bránil im vstupovať do 
istých oblastí (Sk16, 6), povolával ľudí za bis-
kupov (Sk 20) či varoval svätého Pavla, že ho 
čaká „väzenie a súženie“. Všímame si, že 
reaguje na ľudské správanie. Ananiáša obvinili 
z klamstva práve voči Duchu. Nemožno pred-
sa klamať neviditeľnej a aktívnej sile (Sk 5) ani 
ju nemožno pokúšať, ako to urobila Zafira 
(Sk5, 9). Iba osobu možno zarmútiť mravným 
úpadkom. Z toho vyplýva, že Duch Svätý je 
osoba.  

Čo je však potrebné uvedomiť si v súvislosti 
s Duchom Svätým? V Evanjeliu podľa Matúša 
sa píše: Odložte preto od seba smútok a neza-
rmucujte Ducha Svätého, ktorý prebýva vo 
vás. Inak by zasiahol Boh proti tebe a odišiel 
by od teba (porov. Mt 10). Kedykoľvek sa mod-
líme alebo sme na svätej omši, sám Duch 
Svätý nám zjavuje Ježiša vždy viac a vždy 
hlbšie. Túži zničiť v našom srdci všetky pre-
kážky, ktoré spôsobujú, že následne Ježiša  
i jeho zámery s nami vnímame iba povrchne  
a jednostranne. Chce, aby sme sa mu úplne 
odovzdali, aby naše srdce patrilo iba jemu. Ak 
sa otvoríme Bohu, Duch Svätý sa nás ujme, 
vovedie nás do takého plnohodnotného, plod-
ného života, že nám už ani nenapadne zbytoč-
ne míňať čas na porovnávanie sa s druhými, 
ktoré je bludným a zároveň zvádzajúcim zmýš-
ľaním z pravej  cesty. 

      Slovo na úvod 

24. 05. 2015  –  06. 06. 2015 
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S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

    

 Čím viac poznáme ľudí, tým menej ich milujeme. S Bohom je to naopak: Čím viac 
ho poznávame, tým viac ho milujeme.                                 Sv. Ján Mária Vianney                                                                       
    

  
 
 
 

 
Obr.:http://ukrizovananekonecnalaskamilujemta.sk/
wordpress/?cat=87 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 MLČANIE O VEĽKEJ NOCI 
 
                 Dnes nás už nedesí. 
                                     Ani nebolí. 
     Dnes sa nás možno ani netýka. 
 My sme tam predsa vtedy neboli. 
                                              Kríž. 
                                  Jeho výkrik, 
                                 jeho mystika. 
 
                     My vieme iba čušať. 
                       Počítať tiché zisky. 
              Pri veciach premlčaných 
                        pokrčiť ramenami. 
                  Menia sa vzdialenosti, 
                   nikto už nie je blízky. 
                          Na našej Kalvárii 
                  spí naše Amen. A my. 
 
             Prebuď sa, človek. Okús, 
                 Boh ti dal ďalší pokus, 
   keď nezoťal tie kríže, z ktorých 
                       kvapkajú otčenáše. 
 
    Sám ticho čaká na tom mieste, 
                     kde stoja aj tie naše.    
 
                              Valentín Šefčík 

Ak v nás Duch Svätý mocne pôsobí, vtedy si uvedomíme aj potrebu modlitby a duchovného 
boja. Duch Svätý v nás vzbudí starostlivý záujem o spravodlivosť, pokoj a sociálne problémy.  

        Br. Artur Masłoń 



3 

Medailónik svätých 

Svätý Filip Neri 

Obr:http://www.sashe.sk/miroslav.lechan/detail/st.-filip-neri 
  
Patrí k najobľúbenejším rímskym svätcom. 
Narodil sa 21. júla 1515 vo Florencii. Hoci 
jeho rodičia pochádzali z bohatých rodín, 
nemali veľa peňazí. Filipova matka zomrela, 
keď bol Filip ešte mladý. Mal dve sestry a bra- 
ta, ktorý zomrel v mladom veku. Filip mal 
sedemnásť rokov, keď otcovský dom zhorel 
do tla a rodina prišla o celý majetok. Otec ho 
poslal mimo Florencie, aby sa u príbuzného 
vyučil za obchodníka, ale to sa Filipovi nepá-
čilo. Túžil zasvätiť svoj život Bohu.  
 V roku 1534 odchádza do Ríma. Tu žil 
veľmi skromne. Čo mal, rozdával chudobným, 
staral sa o chorých, navštevoval nemocnice. 
Túžil stať sa misionárom. V roku 1551 na 
naliehanie svojho spovedníka sa stal kňazom. 
Po vysviacke túžil ísť na misie do Indie, ale 
prior cisterciánov, s ktorým o tom hovoril, sa 
vyjadril ináč: ,,Tvojou Indiou nech je Rím!“  
Tak sa Rím sa stal pre Filipa misijným pôso-
biskom. V roku 1552 založil spoločenstvo 
nábožných mužov, ktorí sa schádzali do ora-
tória (do modlitebne) hlavne na modlitbu. 

Členovia tohto spoločenstva boli nazvaní 
oratoriáni. 
 K Filipovi sa pridružili a spolupracovali viacerí 
kňazi; neskôr bolo oratórium povýšené na 
kongregáciu.  
 Keď zostarel, žil vo svojej izbe v klášto-
re asketickým životom. Zomrel 26. mája 1595 
vo veku osemdesiat rokov. Rimania ho uctieva-
jú ako apoštola a patróna svojho mesta.                                                                                      
   Erika Kušnírová 

         

Sviatok nášho Pána Ježiša Krista, 
najvyššieho a večného kňaza 

  
 Tento sviatok, ktorý pripadá na štvrtok 
po nedeli Zoslania Ducha Svätého, má korene 
v Španielsku, kde jeho slávenie povolil pápež 
Pavol VI. V roku 1970 a v roku 1974 bol zara-
dený do miestneho cirkevného kalendára. Na 
Slovensku sa po prvýkrát slávil 12. júna 2014 . 
Tohto roku sa bude sláviť 28. mája. 
 Omšový formulár určený pre tento svia-
tok má pôvod v encyklike pápeža Pia XI. o ka– 
tolíckom kňazstve Ad Catholici Sacerdotii, ktorá 
viedla k významnému posilneniu spirituality  
a posväcovania katolíckeho duchovenstva,  
ktorej mnohoraké ovocie sa pretavilo do dekré-
tu Druhého vatikánskeho koncilu Presbyte-
rorum Ordinis. 
 Tento sviatok vyzýva celú Cirkev, aby 
rozjímala o svätosti a kráse Kristovho kňazstva, 
oduševňuje všetkých veriacich v ich úsilí o svä-
tosť, podnecuje k intenzívnej modlitbe za po-
svätenie duchovenstva a pobáda tých, ktorí sú 
povolaní skrze sviatosť posvätného stavu k slu-
žobnému kňazstvu, aby sa neochvejne a verne 
usilovali o osobné posväcovanie v úplnom odo-
vzdaní sa Bohu a Cirkvi. 
 
Spracované podľa: http://grkatba.sk/sviatok-krista-velknaza-novy-
sviatok-v-rimskom-obrade/ 
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20140115028 

      
    Patrik Mydla 
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Oslovili sme rehoľné sestry z Rehole sestier 
Najsvätejšieho Vykupiteľa (OSsR), pôsobiace 
na Lomnici. 

Predstavíte nám vašu rehoľu? 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (Ordo 

Santissimi Redemptoris – OSsR), známa ako 
rehoľa sestier redemptoristiek, vznikla v ma-
lebnom talianskom mestečku Scala 13. mája 
1731. Bol to deň, v ktorom Cirkev slávila svia-
tok Zoslania Svätého Ducha. Zakladateľkou je 
Božia služobnica Mária Celesta Crostarosa, 
ktorej 25. 4. 1725 Boh zjavil pravidlá života 
nového inštitútu, ktorý by pripomínal svetu 
nekonečnú lásku Boha ku každému človeku. 

V júli toho istého roku bola regula predsta-
vená skupine neapolských teológov, ktorí ju 
aprobovali. Z poverenia miestneho biskupa na 
podrobnejšie rozlíšenie pravdivosti tohto diela 
bol menovaný aj Alfonz de Liguori, neskorší 
zakladateľ redemptoristov, ktorý po preskúma-
ní záležitosti potvrdil, že ide o Božie dielo. 
Takto bol svet pôsobením Svätého Ducha 
obdarovaný novou kontemplatívnou, t. j. 
klauzúrnou rehoľou, ktorá svojím životom 
modlitby a lásky sa stáva živou pamiatkou – 
sprítomnením lásky, ktorou nás Boh miluje  
v Ježišovi Kristovi. Dňa 6. augusta 1731 sestry 
si prvýkrát obliekli tmavočervený habit, ktorý 
má podobne pripomínať hlavné poslanie re-
demptoristky. Novú regulu inštitútu a jeho 
oficiálny názov Rehoľa Najsvätejšieho Vykupi-
teľa schválil pápež Benedikt XIV. 8. júna  
1750.V čase, keď bol sv. Alfonz biskupom, 
pričinil sa o rozšírenie rehole pozvaním 
mníšok v roku 1766 do sídelného mesta svojej 
 
 

 diecézy – do Santa Agata dei Goti. V 19. 
storočí sa rehoľa rozšírila najskôr do Rakúska, 
do Viedne, kde vďaka dvom rehoľným ses-
trám, ktoré v kláštore redemptoristiek vo Sv. 
Agáte dei Goti načerpali autentického ducha 
rehole a pomocou ctihodného otca Passerata 
založili prvý kláštor za Alpami. Z Rakúska sa 
rehoľa rozšírila do iných krajín: Belgicka 
(1841), Holandska (1848), Írska (1859), Fran-
cúzska (1875), Anglicka (1897) ... 

 V 20. storočí má táto rehoľa svoje zastúpe-
nie už na všetkých piatich kontinentoch. Koneč-
ne v roku 1989 prichádzajú prvé redemptoristky 
aj do východnej Európy. Prvým takýmto spolo-
čenstvom je komunita sestier v Bielsku–Białej  
v Poľsku, ktorá čerpá spiritualitu svojej zaklada-
teľky v Scale, v meste vzniku rehole. Do poľskej 
komunity postupne vstupovali nové povolania 
zo Slovenska s túžbou preniesť túto charizmu aj 
do rodnej otčiny. V r.2002 stáva sa to skutoč-
nosťou vznikom malej komunity sestier byzant-
ského obradu v Sačurove. Neskôr sme sa pre-
sťahovali do kláštora vo Vranove n. T. na Lom-
nici a v roku 2005 vznikol ďalší nový kláštora 
sestier redemptoristiek latinského obradu v Kež- 
marku. V súčasnosti je na svete 42 spoločen-
stiev s celkovým počtom 411 sestier.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aké je poslanie redemptoristiek v Cirkvi? 
Každý z nás má v Cirkvi svoje jedinečné 

a neopakovateľné miesto. Každé povolanie je 
darom Svätého Ducha a každé je krásne a 

Predstavujeme rehoľné spoločenstvá 
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dobré, ak sa snažíme hľadať a uskutočňovať 
Božiu vôľu v našom živote. V Cirkvi máme 
veľké bohatstvo reholí a chariziem, ktoré sú 
len iným vyjadrením evanjelia a pomôckou na 
jeho prežívanie naplno. Bežne rehole delíme 
na: apoštolské - činne, 

 mníšske - kontemplatívne. 
Podstata je spoločná: nasledovanie a pri- 

podobnenie sa Ježišovi čistému, chudobnému 
a poslušnému a nesenie radostnej zvesti  
o Božej láske, milosrdenstve a hojnom vykú-
pení. Len cesty realizácie sú rôzne, lebo fantá-
zia lásky nepozná hranice a dokáže otvárať 
nespočetné cesty, ktorými možno prinášať 
dych evanjelia do najrôznejších kultúr a sociál-
nych prostredí.  

Jedným zo spôsobov je aj kontemplatívno 
– klauzúrny štýl života, ktorý je ukrytý pred 
ľudskými očami. Práve táto skrytosť v ľud-
ských srdciach rodí otázku: Načo vlastne sú, 
aký zmysel má život ľudí, ktorí žijú v klauzúre? 
Milujúcemu srdcu a zopätým rukám klauzúr-
nych rehoľníčok je zverená cesta Cirkvi, kto-
rou je každý človek. Sme Cirkvou poverené 
ustavične sa modliť. Benedikt XVI. sa takto 
vyjadril o zasvätených osobách v klauzúre: 
„/.../ vydávajú tiché svedectvo, že  uprostred 
každodenných udalostí, niekedy veľmi búrli-
vých, jedinou spoľahlivou oporou je Boh, ne-
dotknutá skala vernosti a lásky. /.../ kontem-
platívne kláštory sú ako „oázy“, v ktorých člo-
vek putujúci po zemi môže dokonalejšie čer-
pať z prameňov Ducha a utíšiť smäd na svojej 
ceste. Tieto zdanlivo neužitočné miesta sú 
pritom nevyhnutné ako „zelené pľúca“ mesta: 
prinášajú dobro všetkým, vrátane tých, ktorí  
v nich nebývajú a možno ani nevedia o ich 
existencii. “Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa 
má v Cirkvi svoje osobitné poslanie: byť jas-
ným a žiarivým svedectvom lásky, ktorou nás 
Boh miluje v Kristovi. Nebeský Otec nás povo-
láva, aby sme boli pre celý náš svet živou 
pamiatkou, ustavičným pripomínaním toho, čo 
počas svojho pozemského života urobil Kris-
tus pre našu spásu. Takto môže dnes Vykupi-
teľ pokračovať a uskutočňovať v nás a skrze 
nás svoje dielo spásy. 

Toto naše poslanie uskutočňujeme cez tri 
hlavné piliere našej spirituality: život liturgickej 
a osobnej modlitby, život vzájomnej lásky  
v spoločenstve a evanjeliovú pohostinnosť.  

Náš život adorácie a modlitby príhovoru za 
iných, hoci ukrytý v Kristovi a málo viditeľný pre 
svet, predsa je sám v sebe plne apoštolský  
a misionársky. Lebo vyžarujúc ducha lásky 
podporuje tých, ktorí sa zasväcujú evanjelizácii 
alebo svojou prácou prispievajú k tomu, aby 
svet bol spravodlivejší a bratskejší. Náš život  
v službe misijnej Cirkvi je obetou za spásu na-
šich bratov a sestier v Ježišovi Kristovi. Do svo-
jich modlitieb zahŕňame celý svet, zvlášť miest-
nu Cirkev, kňazov, otcov a bratov redemptoris-
tov, s ktorými je naše poslanie úzko späté, 
 a všetkých tých, ktorí nás s dôverou prosia  
o príhovor pred Pánom.  

 Veľmi obrazne a súhrnne toto poslanie 
vyjadruje príbeh o. Pierra Teilhard de Chardina 
v knihe Božské prostredie, v ktorej rozpráva  
o jednom jasnovidcovi, ktorý počas svojej cesty 
objavil kaplnku v ústraní, kde sa modlila rehoľ-
níčka. Vchádzajúc do kaplnky jasnovidec si 
náhle všimol, že okolo toho neznámeho miesta 
sa sústreďuje, hýbe a koncentruje celý svet  
v  závislosti od toho, ako sa menila intenzita  
a smer túžob krehkej ženy zahĺbenej do modlit-
by. Rehoľná kaplnka sa stávala pólom, okolo 
ktorého sa točí Zem. Žena ponorená v kontem-
plácii sa dotýkala a oživovala okolo seba všetky 
veci, pretože verila. A jej viera bolo účinná, 
pretože vďaka veľkej čistote duša rehoľníčky 
bola veľmi blízko Boha.  

To je však aj obraz každého človeka, ktorý 
sa úprimne modlí k Bohu. 

Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob živo-
ta, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev 
a prežívať neustálu prítomnosť Krista Vykupite-
ľa v každodenných udalostiach. Ovocím nášho 
prebývania s Kristom je vyžarujúca radosť, 
úprimná jednoduchosť a pravá láska.  

Naše kláštory sú zároveň miestom pre 
všetkých, ktorí sa chcú stíšiť, prehĺbiť svoj 
vzťah s Bohom formou duchovných cvičení 
alebo v priateľských a individuálnych stretnu-
tiach so sestrami. Ponúkame možnosť prežitia 
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duchovných cvičení a spoločnej liturgickej 
modlitby. Venujeme sa tiež ručným prácam – 
šitiu habitov, liturgických rúch, písaniu ikon, 
prekladateľskej činnosti. Niektoré naše klášto-
ry pečú hostie, produkujú po domácky vyrobe-
né produkty a venujú sa tiež iným prácam 
podľa požiadaviek klauzúry.  
                        Pokračovanie v ďalšom čísle AiB. 
 
 
 

 
Dňa 16. mája je 
liturgická spomien-
ka svätého Jána 
Nepomuckého, 
ktorého si Cirkev 
uctieva ako muče-
níka spovedného 
tajomstva a prví 
vranovskí pavlíni 
pred takmer 300 
rokmi mu zasvätili 
bočný oltár v našej 
bazilike (čítaj knihu 

od o. Leandra, str. 51-56). Keďže vo svätos-
tánkovej časti tohto oltára je už vyše polstoro-
čia umiestená kópia milostivej sošky Pražské-
ho Jezuliatka, žiada sa pripomenúť, že mesiac 
máj, ktorý sa chýli ku koncu, je ešte iným spô-
sobom osobitne spojený s týmto ol-tárom. 
Tohto roku v máji je totiž práve 360 rokov od 
korunovácie originálu sošky v Prahe. Na pod-
net jej ctiteľov z rodu miestnych šľachticov sa 
od roku 1651 konala v tomto mesiaci so soš-
kou procesia po všetkých pražských chrámoch 
a v roku 1655 bola soška slávnostne koruno-
vaná. Odvtedy sa tam každoročne  
v prvú májovú nedeľu slávi korunovácia sošky 
Jezuliatka.  

Soška milostivého Pražského Jezuliatka po-
chádza zo Španielska, pravdepodobne z po-
lovice 16. stor. Ako svadobný dar sa dostala 
do šľachtickej rodiny Lobkovicov. Po smrti 
svojho manžela Zdenka Vojtecha z Lobkovíc, 
najvyššieho kancelára Českého kráľovstva, 

pani Polyxena roku 1628 venovala sošku bo-
sým karmelitánom v pražskom kláštore (kto-
rých dekrét cisára Jozefa II. r. 1784 postihol 
rovnako ako rád pavlínov u nás). Dnes je soš-
ka na svojom pôvodnom mieste v Kostole 
Panny Márie Vítězné v Starom pražskom mes-
te. 

Vzhľad sošky: Výška 47 cm, povrch je 
voskový, jadro drevené a potiahnuté látkou. 
Ježiško pravicou žehná, v ľavici drží zemský 
glóbus zavŕšený krížom – symbol vlády nad 
svetom. Na hlave má kráľovskú korunku.  
V súčasnosti sošku zdobí korunka darovaná 
pápežom Benediktom XVI. Z roku 2009, keď 
počas pastoračnej návštevy Čiech navštívil 
tento chrám. 

Starobylým zvykom, ktorý má veriacim pri-
blížiť Ježiša ako skutočného človeka, je oblieka-
nie sošky. V Prahe tento úkon prebieha neverej-
ne a je zverený sestrám karmelitánkam Dieťaťa 
Ježiša. Farby odevu sa riadia podľa liturgických 
období.  

Kráľovský odev, pri slávnostných príležitos-
tiach aj hermelínový pláštik a kráľovské insígnie 
vyjadrujú myšlienku, že malý Ježiš je Kráľ krá-
ľov a Pán pánov.  J. Melková 
                                                                                                                       

Pre prvoprijímajúce detičky od kňaza a  
básnika Teofila Klasa: 

 

VEČERNÁ MODLITBIČKA DIEŤAŤA 
Ó, môj strážny anjeliček, 
privej ku mne sladký sníček. 
Zavaruj ma túto noc, 
nech ma chráni tvoja moc. 
 

Nech ma chráni Božia Matka, 
veď jej náruč taká sladká, 
nech ma chráni Ježiš sám,  
ja mu svoje srdce dám.   
 

Modlitbičku končím krátku: 
Ľúbim drahú Božiu Matku, 
ľúbim taktiež Ježiška, 
šepkám mu to do uška. 
Ľúbim teba, anjeliček, 
privej ku mne sladký sníček. 

MILOSTIVÉ PRAŽSKÉ JEZULIATKO 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

- Pred 1850 rokmi – (v r. 165) zomrel v Ríme mučeníckou smrťou sv. Justín, prvý kresťanský                   
             filozof. 
- Pred 360 rokmi  – (v r. 1655) v Trnave vyšlo prvé vydanie starobylého katolíckeho   
             slovenského spevníka pod názvom Cantus Catholici. 
24. mája 1881 – sa narodil a 28. mája 1958 umrel podpredseda SSV, nár. umelec Mikuláš  
    Schneider-Trnavský, hudobný skladateľ, ktorý z tohto spevníka prevzal  
    a upravil do dnes platného Jednotného katolíckeho spevníka 81 piesní. 
25. mája 230 – pred 1785 rokmi umrel mučeníckou smrťou pápež Urban I.                             
25. mája 1887 – sa narodil Páter Pio (Francesco Forgio), stigmatizovaný kapucín.  
26. mája 1595 – umrel sv. Filip Neri, vyznávač, zakladateľ rehole oratoriánov, patrón šťastnej 
  smrti (nar. r. 1515). 
27. mája 1910 – pred 105 rokmi umrel Robert Koch, objaviteľ bacila tbc, nositeľ Nobelovej  
    ceny.  
27. mája 1964 – Pavol VI. založil v Rímskej kúrii osobitný úrad pre nekresťanské                   
náboženstvá, dnes známy ako Pápežská rada pre medzináboženský dialóg. 
 2. júna 1835 – pred 180 rokmi sa narodil pápež sv. Pius X., (vl. m. Giuseppe Sarto),   
                          páp. v r. 1903 – 1914. 
4. júna 1615 – umrel Vavrinec Benedikt z Nedožier, učenec, humanista, prekladateľ  
  (nar. r. 1555). 
6. júna 1535 – pred 480 rokmi umrel sv. Tomáš Morus, mučeník (kan. r. 1935). 

K a l e n d á r i u m  p r i p o m í n a  

24. 05. – Ne: SVÄTODUŠNÁ NEDEĽA (TURÍCE) 
25. 05. – Po: Svätodušný pondelok 
26. 05. – Ut: Svätý Filip Neri, kňaz 
27. 05. – St: Svätý Augustín z Canterbury, biskup 
28. 05. – Št: NÁŠ PÁN JEŽIŠ KRISTUS, NAJVYŠŠÍ A VEČNÝ KŇAZ 
31. 05. – Ne: 9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – NAJSVÄTEJŠIA TROJICA 
 1. 06  – Po: Svätý Justín, mučeník; spomienka 
 3. 06.  – St: Svätý Ján XXIII, pápež 
                     Svätý Karol Lwanga a spoločníci, mučeníci; spomienka 
 4. 06. – Št: NAJSVÄTEJŠIE KRISTOVO TELO A KRV (BOŽIE TELO) 
 5. 06.  – Pi: Svätý Bonifác, biskup a mučeník, apoštol Nemecka; spomienka 
 6. 06.  – So: Svätý Norbert, biskup; spomienka,  

 
 V uplynulých týždňoch sa v priestoroch priľahlých nášmu chrámu konali potrebné udržia-
vacie práce. So súhlasom Krajského pamiatkového úradu boli vymenené okná na chodbe od boč-
ného vchodu z hlavnej ulice k starej sakristii a na chodbe vedúcej na chór. Uskutočnená bola aj 
výmena radiátorov a následne vymaľovanie chodieb a chrámovej predsiene. Všetkým dobrodin-
com, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na týchto prácach, vyjadrujeme veľkú vďa-
ku. O ďalších činnostiach a výdavkoch za tieto práce budeme farníkov informovať. 



Z  f a r s k e j  m a t r i k y  

Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127. 

Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 
Jazyková úprava: Juliana Melková.  

Príspevky, návrhy, podnety na: aib@bazilikavranov.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo v prípade potreby príspevky upravovať. 

OHLÁŠKY  
* Martin Hibký, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
  a Mária Zemanovičová, narodená v Trenčíne, bývajúca v Hornej Súči 
 3. ohláška: 24. 05. 2015 
* Radomír Smetana, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
   a Lenka Bindasová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  
 3. ohláška: 24. 05. 2015 
* Michal Katin, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
   a Nikola Sotáková, narodená a bývajúca Vranove nad Topľou 
 3. ohláška: 24. 05. 2015 
* Ján Hittmar, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
   a Andrea Tarkaničová, narodená vo Vranove nad Topľou, bývajúca v Košiciach 
 2. ohláška: 24. 05. 2015 
 3. ohláška: 31. 05. 2015 
* František Mičko, narodený v Martine a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
   a Alena Gürtlerová, narodená a bývajúca Vranove nad Topľou 
 2. ohláška: 24. 05. 2015 
 3. ohláška: 31. 05. 2015 
* Peter Olách, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Sedliskách 
   a Michaela Vojtková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou, 
 1. ohláška: 24. 05. 2015 
 2. ohláška: 31. 05. 2015 
 3. ohláška: 07. 05. 2015 
* Michal Sobolič, narodený a bývajúci v Bratislave  
   a Lucia Šaffová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 
 1. ohláška: 17. 05. 2015 
 2. ohláška: 24. 05. 2015 
 3. ohláška: 31. 05. 2015 

KRSTY: Tamara Farbarová, 
 Katarína Drabová, 

 Lara Harmančínová 

HUMOR - „Prečo majú mnísi na vrchu hlavy vyholené koliesko, čiže tonzúru?“, opýtal sa detí ka-
techéta. Jeden školák pohotovo odpovedal: „Pretože Duch Svätý na nich zostúpil v podobe ohni-

vých jazykov a spálil im vlasy.“ 

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI: 
Viliam Karchňak (65 r.) 
Helena Demčáková (75 r.) 


