
           Dnes sme svedkami veľkej módy 
meditačných techník rôznych filozofických, 
náboženských a – žiaľ – aj okultných sme-
rov. Snažia sa u nás udomácniť a zaujať 
miesto v myslení, spôsobe životného štýlu, 
nazerania na Boha, praktizovaní nábožen-
ského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo    
i dnešný človek prirodzene túži po nadpriro-
dzenom. No často sú to smery, ktoré pria-
mo alebo nepriamo útočia na Rímskokato-
lícku cirkev.  
 Modlitba svätého ruženca je vzácna 
perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. 
Tak je len na nás, či si naberieme z jej hlbo-
kej studnice darov. Panna Mária, Kráľovná 
posvätného ruženca, dala dominikánovi bl. 
Alanovi de la Roche pätnásť prísľubov pre 
tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej ruže-
nec. Povedala mu: „/…/ nesmierne veľa 
kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli 
zaznamenané všetky zázraky môjho po-
svätného ruženca.“ 
 
1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť 
môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu 
ochranu a  hojnosť milostí. 
 

2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, 
dostanú zvláštnu milosť. 
 

3. Ruženec bude mocnou ochranou proti 
peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaže-
nie blud. 
 

4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre 
duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia 
ľudí od lásky k svetu a jeho márností a poz-
dvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie 
duše sa posvätia týmto prostriedkom. 
 

5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahy-
nú. 
 

6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruže-
nec uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremô-
že nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie 
náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v mi-
losti a zaslúži si večný život. 
 

7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie 
bez sviatostí Cirkvi. 
 

8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, 
budú počas svojho života a po smrti účastní 
Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných 
svätým. 
 

9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené 
môjmu ružencu. 
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej 
sláve v nebi. 
 

11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, 
dosiahneš. 
 

12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem 
pomoc vo všetkých ich potrebách. 
 

13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci 
členovia Ružencového bratstva budú mať svo-
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jich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebe-
ský dvor. 
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, 
sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša 
Krista. 
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne 
znamenie predurčenia. 
 

 Zároveň vyslovujem poďakovanie 
všetkým farníkom, ktorí pochopili potrebu 

úprav chodieb (priliehajúcich ku chrámu)  
a prispeli milodarmi aj iným spôsobom na 
zlepšenie ich stavu. Celkové náklady na 
rekonštrukciu chodieb s výmenou okien, 
radiátorov a vymaľovaním činili spolu 
10862,32 €.  
 Nech Panna Mária Vranovská vám 
všetkým vyprosí hojnosť Božích milostí.         
                                                                                  
                     O. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár 

                                       

 Kto vstupuje do nášho chrámu boč-
ným vchodom, iste sa často pohľadom za-
staví na bočnom oltári sv. Jána Nepomucké-
ho a zodvihne zrak aj hore, kde je v nadoltár-
nej časti zobrazený archanjel Michal, ako 
drví hlavu satana. 
      

 
  
V modlitebnej knižke Nábožné výlevy čítame: 
“Spomedzi  svätých anjelov sú nám najznámej-
ší sv. Michal, sv. Gabriel a sv. Rafael. Svätý 
Michal = KTO AKO BOH = je vodcom nebeské-
ho vojska; bojoval proti pyšnému Luciferovi  
a ostatných anjelov povzbudzoval k vernosti 
voči Bohu. Ako pyšného Lucifera namyslenosť 
znížila a uvrhla do pekla, tak pokora, posluš-
nosť a horlivosť za slávu Božiu povýšila Micha-
la nad iných anjelov. Svätá Cirkev ho ctí ako 
svojho zvláštneho ochrancu a veriaci ho vzýva-
jú o ochranu vo všetkých nebezpečenstvách 
tela i duše, najmä v hodinu smrti, aby im pomo-
hol bojovať proti satanovi a priviedol ich duše 
pred Boží trón. 
 Okrem tohto sviatku sa ešte 8. mája 
svätí pamiatka zjavenia sa sv. Michala na vr-
chu Gargan v talianskej Apúlii.”      
 Táto knižka ponúka aj strelnú modlitbu, 
trocha inú, ako poznáme, len krátky nábožný 
vzdych: “Svätý Michal archanjel, ochraňuj nás 
v boji, aby sme na strašnom súde nezahynuli” 
– a túto liturgickú modlitbu: „Bože, ktorý v podi-
vuhodnom poriadku rozdeľuješ služby anjelov 
a ľudí, dožič milostivo, aby náš život na zemi 
ochraňovali tí, ktorí ťa v nebesiach vždycky 
obklopujú a obsluhujú. Skrze nášho Pána Ježi-
ša Krista...”  
    J. Melková 
      

DEŇ SVÄTÉHO MICHALA ARCHANJELA   
29. septembra  
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S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  
 

Svätosť nespočíva v tej alebo onej praktike, ale v dispozícii srdca, ktorá nás robí 
poníženými a malými v Božom náručí /.../ a až po opovážlivosť dôverujúcich        
v jeho otcovskú dobrotu.                                                  Sv. Terézia z Lisieux 

Medailónik svätých  
 

Ján Zlatoústy   
 — patriarcha, jeden zo 
štyroch veľkých východ-
ných cirkevných učiteľov. 
Narodil sa v Antiochii 
(Sýria). Rôzne pramene 
uvádzajú ako rok jeho 
narodenia r. 349, r. 354 

alebo okolo r. 340-350. Pochádzal z bohatej 
rodiny a dostalo sa mu dobrého vzdelania. 
Krst prijal ako dospelý (18- alebo 20-ročný). 
V túžbe po dokonalom živote šesť rokov 
svojho života prežil ako mních a pustovník. 
Jeho telo bolo asketickým spôsobom života 
tak veľmi zoslabnuté, že až stratil reč a mu-
sel sa vzdať pustovníckeho spôsobu života. 
Keď sa zotavil, prijal miesto diakona pri bis-
kupovi Meletiovi v Antiochii, neskôr aj kňaz-
ské svätenie. Ako  biskupov oficiálny kazateľ 
sa prejavil takými strhujúcimi kázňami o bož-
ských pravdách a najmä o Eucharistii, že bol 
poctený čestným názvom doctor Eucharis-
tiae. Za svoje dokonalé rečnícke umenie 
dostal pomenovanie 

Chrysostomos – Zlatoústy.  
 V roku 398 bol vysvätený za biskupa 
a zvolený za Carihradského patriarchu. Vie-
dol prísny život sám a vyžadoval ho aj od du-
chovenstva. Podporoval chudobné obyvateľ-
stvo, misijnú prácu, zriaďoval pre chudob-
ných nemocnice. Zomrel v Komane (Pont)    
r. 407. Je patrónom katolíckych kazateľov.    
V ikonografii býva zobrazovaný ako grécky 
biskup, v ruke máva knihu evanjelií.  
 Jeho sviatok sa tohto roku neslávil, 
lebo 13. september pripadol na nedeľu. 
 

Voľne spracované podľa rôznych knižných 
prameňov.                              J. Melková  

 

Modlitba za zasvätené osoby 
 
Láskavý Bože, 
ty si prisľúbil večný život 
v nebeskom kráľovstve tým, 
ktorí majú čisté srdce 
a sú chudobní duchom. 
Prosíme ťa za tých, 
čo sa rozhodli zanechať všetko, 
aby ti zasvätili celý svoj život 
prostredníctvom rehoľných sľubov. 
 Svojou chudobou 
nech sú príkladom pre tých, 
čo majú nedostatok a trpia.   
Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 Svojou čistotou srdca 
nech v iných ľuďoch prebúdzajú túžbu 
po Bohu. Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 Svojou poslušnosťou 
a verným nasledovaním evanjelia 
nech kráčajú k tebe, 
zdroju všetkých milostí.  
Prosíme ťa, vyslyš nás. 
 

(Prevzaté z časopisu Posol) 
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Ruženec je evanjeliová mod-
litba, ktorá vytvorila a sformo-
vala generácie veriacich. Je 
modlitbou za živých i mŕt-
vych. Je modlitbou núdznych, 
ktorí do nej s dôverou vklada-
jú všetky súženia prítomné  
i budúce. Je modlitbou laikov, 
rehoľníkov, kňazov a bisku-
pov. Je odporúčaná pápežmi 
aspoň pol tisícročia a modlí 

sa v celom katolíckom svete. 
 Ruženec je Ježiš, ktorý znova ožíva  
v našej duši prostredníctvom materinského 
pôsobenia Panny Márie. Je to puto lásky, 
ktoré nás prostredníctvom Panny Márie spája 
hlboko s Bohom. 
TROCHU Z HISTÓRIE – ZRNKÁ 
 Zrnká, z ktorých sa postupne ruženec 
vyvinul, pochádzajú z XII. a XIII. storočia Sú 
najmä plodom mariánskej úcty mníchov cis-
terciánov. Ich život bol rozdelený medzi nábo-
ženský kult a manuálnu prácu. Pri práci na 
poli im pomáhali nádenníci. S rehoľníkmi ich 
spájala práca a pri telesnej námahe im pomá-
hala recitovaná modlitba a chvály. Modlitba 
preto musela byť jednoduchá, opakujúca sa, 
lebo slúžila ako zvuková opora ľuďom, čo 
takmer nevedeli čítať ani písať. Týmito najjed-
noduchšími modlitbami boli Otčenáš, Zdra-
vas´ a Verím v Boha. Všetci tieto modlitby 
vedeli naspamäť a mohli ich recitovať v kosto-
le aj pri práci.  
RUŽENEC – VENIEC Z RUŽÍ  
 V rokoch 1410 – 1439 Dominik 
Pruský, kolínsky kartuzián, predkladá veria-
cim Mariánsky žaltár (žaltár – pôvodne kniha 
žalmov), kde sa nachádzalo 50 Zdravas´ 
Márií prepojených na úryvky z evanjelia. Ná-
pad tohto kartuziána sa uchytil. V rôznych 
regiónoch vznikali adaptácie takéhoto Marián-
skeho žaltára a počet úryvkov z evanjelia 
dosahoval až 300. 

 Dominikán Alain de la Roche (1428 – 
478) vydal jednotné vydanie tohto Mariánske-
ho žaltára, ktorý sa počas jeho života začal 
nazývať „Ruženec Preblahoslavenej Panny 
Márie”.  
 Nevie sa, kto prvý premenil modlitby 
Zdravas´, Mária do tvaru korunky z  ruží pre 
Matku Pána. Bezpochyby to bola poetická 
duša. Podľa názvu ruženec vieme, že ide  
o stretnutie s Matkou Pána, ktoré nikdy nemô-
že byť povinnosťou, záväzkom, nudnou zále-
žitosťou alebo zastaralou zbožnosťou. Daro-
vanie venca z ruží znamená zdvorilosť, ná-
klonnosť, lásku, úctu, dar, uznanie a vďač-
nosť voči našej Matke a Matke Pána. 
 Ruženec zjednodušil v roku 1521 domi-
nikán Alberto de Castello, ktorý vybral 15 úryv-
kov z evanjelia na meditáciu. Konečná tradičná 
forma ruženca vznikla počas pontifikátu pápeža 
Pia V.  (1566 – 1572, dominikán), ktorý ho štan-
dardizoval a uviedol pre celú Cirkev. 
MODLITBA VŠETKÝCH 
 Ruženec sa čoskoro stal modlitbou 
všetkých: pápežov i vidiečanov, vladárov i  žob-
rákov, vzdelaných i jednoduchých ľudí, zámož-
ných i chudákov. Rozšíril sa najmä v časoch 
strachu pred smrťou pri more, z hladu a vo voj-
nách. Všetci pápeži od Pia V. po Pavla VI. žia-
dali túto modlitbu, najmä v ťažkých časoch, keď 
dejiny pochovali každú nádej na lepší život. 
 Od roku 1716 slávi celý katolícky svet  
7. október ako sviatok Ružencovej Panny Márie 
a október ako mesiac posvätného ruženca.  
 Neskôr boli vykonané už len dve úpravy 
v tejto modlitbe: v roku 1917 na základe zjavení 
Panny Márie vo Fatime bola na záver desiatku 
pridaná modlitba „Ó, Ježišu, odpusť nám naše 
hriechy…” a za pontifikátu sv. Jána Pavla II. boli 
pridané tajomstvá ruženca Svetla. 
  

In: Vrablec, Jozef: Nemusím sa ja báť.  
             Ľubica S. 

EVANJELIUM  PODĽA  MÁRIE 
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LIST Z MEXIKA  

Parroqu ia  San Mart ín  Obispo,  San 
Mart ín  T i lca je te   

y  Santa  Ana Zegache,  Oaxaca .  
Arquid iócesis  de Antequera  –  

Oaxaca ,  A.  R.  
 

Calle Independencia #1, Reforma y Oriente, 
Centro, CP 71506; Tel.:5249208; 

parroquiatilcajete@gmail.com 
  

Otec Rastislav Ivanecký OSPPE 
prior a farár 

Komunita otcov pavlínov 
Veriaci Farnosti Narodenia Panny Márie,  

Vranov-Sever 
 

Pochválený buď, Pán Ježiš Kristus! 
 

            Srdečne pozdravujem, otec Rasti-
slav, aj ostatných spolubratov v komunite. 
Taktiež pozdravujem všetkých rodákov  
a veriacich vo farnosti pri príležitosti odpusto-
vej slávnosti v rodnom Vranove a vo Farnosti 
Narodenia Panny Márie. Verím, že tak ako 
každý rok,  pripravujete sa na dôstojné slá-
venie tejto výnimočnej udalosti v našom 
meste a vo farnosti. Každoročne si v týchto 
dňoch spomínam na Vás a sledujem priebeh 
deviatnika a slávnosti. 
            Chcel by som sa podeliť s Vami 
o novinky v mojej službe. V deň spomienky 
na svätého farára arského, 4. augusta, ma 
arcibiskup v Arcidiéceze Antequera Oaxaca 
v Mexiku – José Luis Chávez Botello – vy-
menoval za správcu dvoch farností: Svätého 
Martina, biskupa, v Tilcajete a Svätej Anny 
v Zegache.  

V týchto dvoch farnostiach mám 
dohromady 12 filiálok a jedného kaplána. 
Filiálky sú v rôznej vzdialenosti, je potrebné 
cestovať medzi jednotlivými dedinami; vzdia-
lenosti sú výrazné, niektoré sa nachádzajú 
vo vrchoch, po zlých cestách. V nedeľu slúži-
me pravidelne najmenej 9 omší, cez týždeň 
v pracovný deň mám niekedy aj 3 – 4 omše. 

 Samozrejme, okrem toho iné pastoračné 
povinnosti. 

Arcidiecéza je veľmi veľká územne, 
má málo kňazov, väčšina z nich v staršom ve-
ku, mnohí kňazi slúžia až do svojej smrti. Eko-
nomická, kultúrna a politická situácia v Mexiku 
a špeciálne v štáte Oaxaca, kde sa teritoriálne 
nachádza arcidiecéza, kde slúžim, Cirkev osvie-
tená Duchom Svätým už dlhší čas pracuje na 
„Kampani za zmierenie a pokoj”. Verím, že na-
budúce napíšem viac o tejto situácii, ale už 
teraz Vás pozývam, aby ste sa modlili a prosili 
za zmierenie a pokoj. 

Spomínam na Vás všetkých, ďakujem 
za Vaše modlitby a obety a prosím naďalej 
o Vaše modlitby. Prajem Vám hlboko duchovne 
prežité odpustové slávenie Narodenia našej 
Matky Panny Márie. 

  
Želám všetkým hojnosť Božieho po-

žehnania a v modlitbe ostáva  
P. Darius Čarš, správca farností Svä-

tého Martina, biskupa, v Tilcajete a Svätej Anny 
v Zegache v Mexiku, a Váš rodák. 

 
        San Martín Tilcajete 01. septembra 2015 
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Z Giraltoviec....... 
 
Vždy je s nami Mária... 
 Prvý septembrový víkend  bol pre 
nás, pútnikov z Giraltoviec, naozaj nezabud-
nuteľný. V sobotu ráno sme sa v počte 26 
ľudí stretli pred farou, kde sme si uložili bato-
žinu a išli si po požehnanie od nášho duchov-
ného otca. Potom sme sa s odhodlaním vyda-
li na našu už druhú pešiu púť do Vranova nad 
Topľou na odpustovú slávnosť do Baziliky 
Narodenia Panny Márie, pod vedením nášho 
p. kaplána Adriána. 
 Mali sme pred sebou náročných 35 
kilometrov, ale pri pomyslení na úmysel, ktorý 
si so sebou každý niesol, kráčalo sa ľahšie. 
Cestu nám trošku znepríjemnil dážď, a tak 
sme si okrem svojich ruksakov niesli  aj ná-
nos blata na topánkach. S narastajúcim poč-
tom kilometrov sa aj počasie začínalo zlepšo-
vať. Silu na tejto púti nám dodávali aj farníci 
z obcí, cez ktoré sme prechádzali. Práve oni 
nám počas našej cesty s veľkou láskou 
a ochotou pripravili obed či nejaké občerstve-
nie. Pre mňa a myslím, že aj pre ostatných 
spolupútnikov,  bol tento čas časom budova-
nia spoločenstva, keď sme popri modlitbe 
mali priestor spolu sa aj porozprávať, zaspie-
vať si, zasmiať či zdieľať svoje pocity práve 
z tohto putovania. Ani sme sa nenazdali, a už 
sa pred nami hrdo vypínala tabuľa s názvom 
nášho cieľa: Vranov nad Topľou. Veď predsa, 
ako sa hovorí, žiadna cesta, ktorou kráčaš 
s priateľom, nie je pridlhá. 
  Do baziliky sme došli všetci vďační 
za zvládnutie cesty so spevom, pre mňa 
osobne najkrajšej mariánskej piesne Vždy je 
s nami tá, čo viem, že ľúbi... Po privítaní du-
chovným otcom sme sa zúčastnili svätej 
omše, ktorú celebroval rodák z Vranova 
a súčasný duchovný otec v našej susednej 
obci, o. Martin Telepún. Po nej sme si išli na 

chvíľu oddýchnuť a neskôr sa mnohí z nás 
zúčastnili či už rockovej omše alebo progra-
mu pre mladých. Ráno sme sa zobudili síce 
ešte stále trochu unavení, ale s radosťou  
z očakávanej odpustovej svätej omše. Pred 
ňou sme sa spolu s pešími pútnikmi z Trebi-
šova pomodlili svätý ruženec. Slávnostnú 
svätú omšu celebroval otec arcibiskup Ber-
nard Bober; na homílii sme si vypočuli po-
vzbudivé slová o dôležitosti rodiny v dnešnej 
spoločnosti.  
 Po skončení svätej omše sme sa spolu 
s ostatnými našimi farníkmi, ktorí prišli až 
v nedeľu autobusom, vydali na cestu domov. 
Myslím, že pre každého z nás bola táto púť 
požehnaním a že spomienky na ňu nám ostanú 
hlboko v srdci. Ja osobne sa už veľmi teším na 
tú ďalšiu.   
   Daniela Maťašová  
 
 
Z Trebišova .... 
 

...zvon sa ozýva... 
 
 V sobotu  5. 9. 2015 po požehnaní, kto-
ré nám udelil pán kaplán Ján Kocurko, vybrali 
sme sa  s Božou pomocou – tohto roku už na 6. 
pešiu púť – z Trebišova do Baziliky minor Naro-
denia Panny Márie vo Vranove nad Topľou na 
odpustovú slávnosť.  
 Počas putovania bolo niekoľko tradič-
ných zastavení na občerstvenie a doplnenie 
duševných i fyzických síl. Putovali sme aj po 
daždi, a tak sme sa navzájom medzi sebou 
povzbudzovali, že to Božie milosti na nás pada-
jú z neba. S veľkou radosťou sme sa ponáhľali 
k Vranovskej Panne Márii, našej nebeskej Mat-
ke, ktorá nás stále čaká a berie pod svoj 
ochranný plášť. Neopísateľný pocit sme zažili, 
keď sa na bazilike rozozvučali zvony, ktoré 
oznamovali, že sa už blížime. Pred vstupom do 
baziliky nás duchovný otec Rastislav veľmi 
srdečne privítal a zároveň povzbudil slovami: 
“Koľko prosieb, toľko milostí...” Potom sme sa 
spoločne poklonili Panne Márii pred jej milosti-

LISTY OD PEŠÍCH   
PÚTNIKOV  
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

24. septembra 1047 – umrel svätý Bystrík, mučeník, druhý nitriansky biskup. 
27. septembra 1819 – umrel Andrej Sabó (Szabó), prvý košický biskup. 
27. septembra 1864 – v Černovej sa narodil Andrej Hlinka, apoštolský protonotár. 
28. septembra 1958 – za biskupa vysvätený Karol Wojtyla, neskorší pápež, sv. Ján Pavol II.  
30. septembra 1828 – narodil sa ThDr. Jozef Samassa, spišský biskup, jágerský arcibiskup 
    a kardinál. 
2. októbra 1538  – narodil sa svätý Karol Boromejský, kardinál, vyznávač. 
2. októbra 1965  – umrel Jozef Brandobur, kňaz, publicista, riaditeľ Učiteľského ústavu           
    v Spišskej Kapitule. 
3. októbra 1795  – narodil sa Ľudovít Hazucha, kňaz, ľudový lekár, bylinkár, spisovateľ  
     (umrel r. 1855). 
3. októbra 1845  – narodil sa František Richard Osvald, trnavský generálny vikár, spisovateľ, 
  čestný predseda SSV, predseda Matice slovenskej.     
4. októbra 1570  – narodil sa kardinál Peter Pázmány, arcibiskup-prímas, zakladateľ Trnavskej 
    univerzity.  
4. októbra 1965  – bl. Pavol VI ako prvý pápež vystúpil v Organizácii Spojených národov. 

vým obrazom a zúčastnili sme sa na večernej 
sv. omši aj na ďalšom duchovnom programe už 
individuálne podľa svojich úmyslov.  
 Naše poďakovanie za ochranu a všetky 
duchovné dobrá patrí predovšetkým našej ne-
beskej Matke Panne Márii, ale aj všetkým, ktorí 
nám to umožnili: duchovnému otcovi Adrianovi 
Průšovi, ktorý počas pôsobenia v Trebišove 
začal s nami prvú pešiu púť. Veľké Pán Boh 
zaplať duchovnému otcovi Rastislavovi za sr-
dečne privítanie a všetkým dobrodincom, ktorí 
nám prichystali bohaté občerstvenie v Katolíc-
kom kultúrnom dome a rodinám, ktoré nás  
zobrali do svojich príbytkov na nocľah. Nech 
vám to všetko odmení Ježišova i naša nebeská 
matka Panna Mária. 
         
                  Eva  Kudrecová, pútnička z Trebišova   
 

 

Žalm na Božiu lásku 
 
Môj Bože, hneď zrána myslím na teba, 
hneď zrána ťa hľadám. 
Stojíš pri mne a ujímaš sa ma. 
Bez tvojej pomoci neobstojím. 
Túžim ťa velebiť svojím životom, 
svojou prácou, svojou láskou, 
lebo len ty si Boh – láska. 
 
Zverujem ti svoju dušu, ktorá nemá 
nič na obranu, iba teba. 
Velebím ťa aj za každý kúsok chleba, 
za mierové nebo, za radosť v mojom srdci 
a viem, že dáš mi všetko, čo mi je treba. 
                                                                                              

                                  Anna Jurčáková 
  

Príslovia o počasí 
 

* Septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava.   
* Panny Márie narodenie – lastovičiek rozlúčenie. 
* Po Matúši čapica na uši. 
* Za teplým a suchým septembrom ide chladný a mokrý október. 



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. 

KRSTY: Marco Ries, Olívia Dzurňáková, 
Ela Firdová, Katrin-Kiara Jankárová  

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI: 
Magdaléna Knutová (72) 

Kalendárium pripomína     
27. 09. – Ne: 26. nedeľa Cez rok 
28. 09. – Po: Sv. Václav, mučeník; sv. Vavrinec Ruiz a spol., mučeníci; ľubovoľná spom. 
29. 09. – Ut: Sv. Michal, Gabriel a Rafael, archanjeli; sviatok  
30. 09. – St: Sv. Hieronym, kňaz a učiteľ Cirkvi; spomienka 
1. 10. – Št: Sv. Terézia z Lisieux, panna a učiteľka Cirkvi; spomienka 
2. 10. – Pi: Svätí anjeli strážcovia; spomienka. Prvý piatok v mesiaci.  
4. 10. – Ne: 27. nedeľa Cez rok 
7. 10. – St: Panna Mária Ružencová 
9. 10. – Pi: Sv. Dionýz, biskup, a spoločníci, mučeníci 

OHLÁŠKY:  
Michal Bidleň, narodený v Trebišove a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Miroslava Molnárová, narodená a bývajúca v Vranove nad Topľou 
 1. ohláška: 27. 09. 2015  2. ohláška: 04. 10. 2015 
 3. ohláška: 11. 10. 2015  
Patrik Lukáč, narodený v Prešove a bývajúci v Brežanoch  
    a Katarína Ištoková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  
 1. ohláška: 27. 09. 2015  2. ohláška: 04. 10. 2015 
 3. ohláška: 11. 10. 2015  

Peter Pravda, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Dana Mikitová, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Majerovciach 
 2. ohláška: 27. 09. 2015 3. ohláška: 04. 10. 2015  
Matúš Habětín, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Simona Pačutová, narodená v Prešove a bývajúca vo Vranove nad Topľou 
 2. ohláška: 27. 09. 2015 3. ohláška: 04. 10. 2015  
Ján Polakovič, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Monika Liptaiová, narodená v a bývajúca v Revúcej 
 3. ohláška: 27. 09. 2015  
Dominik Demčák, narodený v Košiciach a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Zuzana Vaľušová , narodená v Levoči a bývajúca v Granč-Petrovci 
 3. ohláška: 27. 09. 2015 
Vladimír Duda, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Patrícia Hoľvová, narodená a bývajúca v Prešove 
 3. ohláška: 27. 09. 2015   


