
Slovo na úvod 

V Nižnom Kručove sme oslávili 6. augusta 

odpustovú slávnosť Premenenia Pána. Žiariaci 

Mesiáš, nadprirodzený zážitok, superhviezdy 

minulosti cestujúce v čase, hovoriaci oblak — 

Premenenie — je jedným z najpozoruhodnej-

ších príbehov celého Písma. Poznáme ho — 

Ježiš vezme Petra, Jakuba a Jána na vrch a 

tam sa pred ich očami premení. Rast vo viere 

veľakrát chápeme ako niečo, čo musíme robiť. 

Hovorievame: „Musím byť láskavejší a štedrej-

ší k ľuďom, najmä k chudobným. Musím častej-

šie chodievať na svätú omšu.“ Do určitej miery 

je to aj pravda. Rast vo viere si vyžaduje zme-

nu nášho zmýšľania a konania. To je však len 

jedna časť. Existuje aj druhá strana rovnice: 

Boh. Potrebujeme jeho milosť. A táto jeho mi-

losť hýbe vrchmi! Ešte pred svojím umučením 

chcel Ježiš, Boží Syn, ukázať učeníkom zá-

blesk svojej slávy, a preto sa pred nimi preme-

nil. Chcel im pomôcť rásť vo viere, rovnako ako 

chce pomôcť aj nám. Cirkevní mystici, svätci 

ako Bernard z Clairvaux, Katarína Sienská  

a Terézia Avilská nám pripomínajú, že aj pri 

najmenšom záblesku Božej slávy slová už 

nestačia. Podobne ako Peter, aj my ťažko hľa-

dáme slová na opísanie toho, ako pociťujeme 

a prežívame Božiu prítomnosť. To je však 

v poriadku. Naše skutky, ktoré svedčia o na-

šom pokoji a radosti, hovoria jasnejšie než 

naše slová.  Zotrvaj v tomto úžasnom tajom-

stve Svetla. Predstav si, ako sa pred tebou 

zjaví oslávený Ježiš. Nech ťa jeho láska, ma-

jestát a milosrdenstvo naplnia takou bázňou, 

že stratíš reč. Dovoľ mu pripomenúť ti, že na 

teba neustále vylieva svoju milosť, neustále ti 

zjavuje svoju lásku. Takéto zjavenie dokáže 

obmäkčiť aj to najtvrdšie srdce. Nájdi si v tomto 

prázdninovom období čas pre Pána. Nech 

tento čas je tvojou Horou premenenia.   

Rastislav Ivanecký OSPPE, farár                               

 

č. 12 

Ročník VI. 
 

20. 8. — 2. 9. 2017 



2 

 Svätý Pius X., pápež 
 Občianskym menom Giuseppe Melchiorre 
Sarto, narodil sa 2. júna 1835 v Riese, Taliansko. 
Zomrel 20. augusta 1914 v Ríme. Pochádzal 
z chudobnej rodiny. Ako 23-ročný prijal kňazské 
svätenie. V roku 1884 bol svätený na biskupa 
a v roku a v roku 1903 zvolený za pápeža. 
 Do histórie vstúpil ako reformný pápež. Jeho 
heslo bolo: „Všetko obnoviť v Kristovi“. Obnovil 
gregoriánsky chorál, reformoval Rímsky misál, 
cirkevný kalendár a breviár. Odporúčal časté sv. 
prijímanie a podporoval podávať Eucharistiu aj 
deťom, keď už dokážu rozlíšiť obyčajný chlieb od 
eucharistického. Obnovoval náboženský život 
ľudu, ale najmä kléru. Zastával názor, že pápež 
sa musí starať aj o spoločensko-politické záleži-
tosti. Že cirkev a štát majú úzko spolupracovať, 
ale zaslúžil sa aj o potlačenie tzv. modernizmu. 
 Bol to človek láskavého a úprimného srdca. 
Za svätého bol vyhlásený v máji r. 1954. 
 
Spracované podľa: V. Judák, Na Petrovom stolci II (a  z iných 

prameňov).                                          J. Melková 

Medailónik svätých 

Anton Adamkovič 

Kráľovná nanebovzatá... 

 

Osadenstvo neba teší sa a jasá. 

Po Bohu najväčšia je tam tvoja krása. 

Každá obeť, bolesť, ako smaragd žiari 

v oslávenom tele jak v živom oltári. 

 

Bože, daj milosti: per crucem ad lucem! 

Nech záslužne konám, nech darmo nekucem. 

Nech raz biedne telo tiež sála svätožiar. 

Ty, Nanebovzatá, ako maják mi žiar! 



CUS SANCTUS HIC EST – Toto je miesto sväté  
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Tento nápis je nad vstupom do malej kaplnky – 
Porciunkuly v Assisi. Je to jeden z  kostolíkov, 
ktoré sv. František po pozvaní Kristom vlastno-
ručne opravil. Je považovaný za centrum fran-
tiškánskeho rádu. Svätec pokladal tento kostolík 
akoby za svoje dedičstvo, za dedičnú čiastku; 
z tohto miesta sa začala šíriť ním založená 
rehoľa. Kostolík dostal meno „Porciunkula,“ t. j. 
maličká čiastočka – Bránička účinkovania fran-
tiškánskej rehole a tiež večného života. Porciun-
kula sa dnes nachádza v strede majestátnej 
Baziliky Panny Márie Anjelskej v Assisi, ktorá 
bola postavená v roku 1679 na príkaz pápeža 
Pia V.  
 Kaplnku založili pravdepodobne pustovníci 
za pápeža Libéria (352 – 366). V kaplnke mali 
byť uchovávané relikvie z hrobu Panny Márie. 
Podľa legendy kaplnku v roku 516 prevzal svätý 
Benedikt, časom kaplnka spustla, zostali z nej 
ruiny uprostred dubového lesa. Podľa legendy 
sv. František kaplnku opravil a urobil z tohto 
kostolíka ozvenu Božieho odpustenia pre kajúc-
nikov všetkých čias. 
  Podľa tradície sv. František v júli 1216 na-
vštívil pápeža Honoria III. v blízkej Perugii 
a predniesol mu nezvyčajnú žiadosť:„ Svätý 
Otče, chcem, ak s tým Vaša Svätosť súhlasí, 
aby tí, čo prídu do tohto kostola tak, že sa vy-
spovedajú, oľutujú svoje hriechy a dostanú roz-
hrešenie od kňaza, ako prináleží, boli oslobode-
ní od viny a trestu v nebi i na zemi odo dňa 
krstu až po deň a hodinu, keď vstúpia do tohto 
kostola.“ 
Františka, ktorý objavil chudobných a chudobu, 

k tejto jeho požiadavke viedla starosť o ľudí, 
ktorým chýbali prostriedky alebo sily na púť do 
Svätej zeme; starosť o tých, ktorí nemohli dať 
nič, iba svoju vieru, modlitbu a ochotu žiť podľa 
evanjelia vo svojich podmienkach chudoby. 
 Pápež vyhovel jeho žiadosti a povedal: „Teraz 
udeľujeme, že ktokoľvek príde a vstúpi do tohto 
kostola náležite vyspovedaný a ľutujúci, nech je 
oslobodený od trestu a viny; a chceme, aby to 
navždy platilo každý rok, ale iba na jeden deň 
v roku, od prvých vešpier vrátane noci až po veš-
pery nasledujúceho dňa. Tým dňom je práve 2. 
august (od prvých vešpier po 17. hod. 1. augusta, 
vrátane noci, až po vešpery nasledujúceho dňa 2. 
augusta, do 17. hod.), deň posvätenia kostola, v 
ktorom si uctievali dobrotivú matku Máriu.“ 
  V priebehu dejín bolo možné získať odpustky 
najprv iba v Porciunkule, neskôr vo všetkých fran-
tiškánskych kostoloch a napokon aj vo všetkých 
farských a katedrálnych kostoloch. 
Skutok predpísaný na získanie odpustkov je ná-
božná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pá-
na (Otče náš…) a vyznaním viery (Verím 
V Boha…). Okrem toho treba splniť tri podmien-
ky: sv. spoveď (vyznanie, ľútosť a skutočné vnú-
torné zrieknutie sa zla, aj tých všedných hrie-
chov), sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. 
Otca.   
 Pápež Benedikt XVI. o tomto dni (2. august) 
napísal: „Ľudia nepretržite vchádzali do kostola a 
vychádzali z neho. Bolo cítiť, že kresťanstvo je 
milosť, ktorej sa možno otvoriť v modlitbe. Amen. 
Zdroj: Legendy o sv. Františkovi; internet             Sr. Rufina 
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  Každoročne počas putovania sa zamýš-
ľam, aká je to veľká milosť, že práve z farnosti, 
z ktorej pochádzam, sa organizuje taká (ešte 
pre Slovákov) nezvyčajná udalosť, pešia púť. 
Že nie Bratislavu ani Košice..., ale jediný Vra-
nov vždy 13. augusta s veľkou náručou tlies-
kajúcich rúk a úctou víta Jasná hora. Poľsko 
víta Slovensko...  
   Pešia púť je jeden z najväčších pokladov 
našej farnosti, je určite tým, čím sa môžeme 
pýšiť a robíme to málo. Len málo ľudí vie 
a uvedomuje si hodnotu tejto udalosti. Púť 
radikálne mení životy ľudí, prináša plnohod-
notné priateľstvá, prináša obrátenia ľudských 
sŕdc a zmierenia, nesie v sebe atmosféru plnú 
lásky a radosti neba...  A toto sa deje aj na 
vranovskej púti, ktorá zmenila a mení životy 
ľudí nielen z našej farnosti, ale aj ľudí z celého 
Slovenska, ktorí zapadli do vranovskej pútnic-
kej rodiny. Pri veľmi nízkej propagácii našej 
púte po Slovensku nie je tých ľudí málo, ktorí  

nepochádzajú z Vranova, no každoročne v ten 
istý dátum sa vracajú či srdcom alebo nohami na 
tú cestu, ktorá sa vždy tak veľmi vryje do života.  
   Veru, za 27 rokov tých dotknutých 
a zmenených ľudských sŕdc nebolo málo. Spýtaj-
te sa Márie, ona vie... Ona vie, prečo tá naša púť 
stále pokračuje a vždy sa nájdu ľudia 
a prostriedky, aby mohla pokračovať, a to sa 
deje 27 rokov.  

   Opäť je tu čas, kedy už len spomíname na 
ďalšiu púť.  
 27. ročník priniesol nové tváre, nové otlaky, 
nové radosti... Nebola to ľahká púť. Pútnik sa 
vydáva na cestu s vedomím obety. Aj tohto roku 
sme ju priniesli; či dosť, to posúdila Ona.  Až 
teraz si uvedomujem, ako veľmi nás sprevádzala 
jej milosť a ochrana. Aj ja sa pýtam, ako je mož-
né vydržať extrémne horúčavy týchto dní, ktoré 
sú pre človeka hrozbou, a za normálnych okol-
ností je lepšie nevychádzať z domu. Za normál-
nych okolností sa to nedá, s Máriou svieti slnko 

Vranov n.T.  - Čenstochová pešia púť  po 27. –  krát 
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príjemnejšie...  
   Pieseň o Czarnej Madonne, ktorú často 
spievame, sa začína slovami: Jest zakątek na 
tej ziemi, gdzie powracać każdy chce... 
(preklad: Je kútik na tejto zemi, kde sa každý 
vrátiť chce) Pre tohtoročnú púť boli charakteris-
tické najmä tie koncové slová „gdže povracač 
každy chce“ .    
V prvé dni dôsledkom horúčav  nás trápili žalú-
dočné a tráviace ťažkosti a keďže sme jedna 
veľká pútnická rodina, potom sa to šírilo tak 
rodinne... Bolo to náročnejšie o to, že sme 
nemali zo začiatku stálu lekársku pomoc, no na 
druhej strane nám naši pútnickí lekári v rámci 

svojich možností pomáhali viac ako vedeli.  
  A „do Częstochowy“, ako spievame,  sa ne-
kráča len cez „skwarne słonce“, ale i „przez 
chłód“ (preklad: aj cez páľavé slnko, ale aj cez 
chlad) a zažili sme dni aj vo vetrovkách, dni prši-
plášťové a dokonca i búrku so všetkým, čo k nej 
patrí, ktorá preverila pútnickú vieru, ako sa patrí...  
   A tak pútnici z Vranova trochu viac opálení, 
zmoknutí i zmočení, vyčerpaní i radostní, pod 
veľkou ochranou Márie a z milosti Boha doputo-
vali 27.-krát do poľskej svätyne. Doputovali po 
dvanástich dňoch intenzívneho kráčania, modlitby 
a duchovného sprevádzania, z ktorého budú 
čerpať minimálne najbližší pútnický rok. Doputo-
vali pred pohľad Matky, ktorý všetkému rozumie, 
ktorý rozumie srdcu pútnika. Vzniklo mnoho no-
vých priateľstiev, nových zážitkov, svedectiev, 
o ktorých vieme len my, ktoré si tu, žiaľ, asi nikdy 
neprečítate... Už 27.-krát vznikla nová pútnická 
rodina.   
 
                      J. Ajbenová 
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 Aj takýto prívlastok má naše kresťanské 
spoločenstvo a viditeľným znakom tejto zbož-
nosti je konkrétna účasť na niektorej púti, naj-
častejšie mariánskej. 
 Združenie kresťanských seniorov Klub 
Vranov v tomto duchu organizoval 5. júla tohto 
roku účasť už na XX. jubilejnom stretnutí pútni-
kov – seniorov na Mariánskej hore v Levoči. Na 
úvod nás lektor vo svojej katechéze pri príleži-
tosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fati-
me pri použití evanjelia podľa Lukáša previedol 
vzorom silnej viery Panny Márie.  
 
MÁRIA – služobnica Pána (Lk 1, 38); jej FIAT 
znamená bezvýhradnú poslušnosť Bohu.  
MÁRIA – putujúca (porov. Lk 1, 39), vzor všet-
kých pútnikov.  
MÁRIA – modliaca sa Magnifikat a velebiaca 
Boha (porov. Lk 1, 46).  
 
 

MÁRIA – kontemplujúca, plná lásky k svojmu 
synovi, ktorá „...vo svojom srdci zachováva        
všetky jeho slová“ (porov. Lk 2, 51).  
MÁRIA – ako vzor modlitby v spoločenstve: 
„...všetci zotrvávali na modlitbách spolu so         
ženami... a Máriou“ (porov. Sk 1, 14). 
 Sv. omšu celebroval Mons. František Dlugoš, 
dekan levočského dekanátu a rektor Baziliky 
Navštívenia Panny Márie na Levočskej hore. Vo 
svojej homílii previedol účastníkov púte jej dvad-
saťročnou históriou a zdôraznil moment, že ne-
zmenšujúci sa počet pútnikov je dôkazom stále 
živej viery na Slovensku. Z našej pútnickej skupi-
ny sa do celkových obradov zapojila aj členka 
nášho klubu M. Tabaková, a to jedným desiat-
kom posvätného ruženca.  
  Aj táto púť, ako všetky iné, priniesla všetkým 
účastníkom nové duchovné posilnenie a prehĺbe-
nie svojej viery.  
       Účastník púte D. Cina 

CIRKEV PUTUJÚCA    - Na Mariánskej hore v Levoči 

Slovo na zamyslenie  
 
Pripravme sa na skúšky a protivenstvá. 

                                                                                       Svätý Maximilián Mária Kolbe    
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 Kedysi žil jeden lev, ktorý sa veľmi prežie-
ral, a preto mu neznesiteľne páchlo z papule. 
Stretol osla a povedal mu: „Daj si hlavu do 
mojej papule a povedz mi, či mám voňavý 
dych.“  Osol počúvol, ale kvôli hroznému  zá-
pachu  sa rýchlo odklonil. Lev sa nahneval: 
„Čože? Ty si dovoľuješ ma urážať?“ A len čo to 
dopovedal,  milého osla zožral.  O niekoľko dní 
neskôr lev stretol vlka a položil mu tú istú otáz-
ku. Vlk  mu odvetil, že jeho dych  prenádherne 
vonia.  Lev hneď zareval: „Ako sa len opovažu-
ješ  mi takto klamať!“  A zožral aj jeho. Nako-
niec stretol líšku a chcel poznať jej ná-
zor. Líška sa ale nenechala vlákať do pas-
ce.  „Veľmi sa ospravedlňujem,“ odpovedala 
levovi. „Som nachladená a mám upchatý nos, 
takže necítim vôbec nič.“  A odišla.   

 A aké ponaučenie z toho plynie?  Občas je 
lepšie  sa stiahnuť z diskusie  a sporov..., nie 
vždy totiž je na ne vhodná chvíľa! 

Z knihy Pina  Pellegrina     voľne preložila  Veronika F.                                                                                                   

Liturgický kalendár 
20. 8. – Ne: 20. nedeľa v Cezročnom období 
21. 8. – Po: Sv. Pia X., pápeža; spomienka 
22. 8. – Ut: Panny Márie Kráľovnej; spomienka 
23. 8. – St: Sv. Ruženy Limskej, panny; ľubovoľná spomienka  
24. 8. – Št: Sv. Bartolomeja, apoštola; sviatok  
27. 8. – Ne: 21. nedeľa v Cezročnom období 
               Výročie slzenia milostivého obrazu Vranovskej Panny Márie 
28. 8. – Po: Sv. Augustína, biskupa a učiteľa Cirkvi; spomienka 
29. 8. – Ut: Mučenícka smrť svätého Jána Krstiteľa; spomienka 
  1. 9. – Pi: Prvý piatok v mesiaci  

2. 9. – So: Panny Márie v sobotu. Prvá sobota v mesiaci   

Leví dych 

Všeobecný: Prosme, aby súčasní umelci vďaka svojmu talentu mnohým pomáhali objavovať           
    krásu stvorenia. 
Úmysel KBS: Aby všetci lepšie poznávali Boží plán so svetom, rešpektovali a chránili veľký               
    Boží dar stvorenia. 

Úmysly Apoštolátu modlitby na august 



Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove n/T — Sever 

Mariánske námestie 1496/127, Vranov nad Topľou. 
Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 

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

    Z farskej matriky 

MYŠLIENKA 
Ak sa vám zdá, že vo svojom živote musíte niečo zmeniť, tak sa vám to nezdá! 

Niektoré pamätné dni 

20. augusta 1912  – zomrel Dr. Jozef Samassa, spišský biskup, neskorší jágerský arcibiskup           
        a kardinál. 
20. augusta 1914 – zomrel svätý Pius X.; jeho pápežským heslom bolo: „Obnoviť všetko v Kristovi“.    
21. augusta 1567 – pred 450 rokmi sa narodil František Saleský, učiteľ Cirkvi. 
24. augusta 1517 – pred 400 rokmi zomrela sv. Ružena Limská, prvá svätica z Južnej Ameriky.                    
22. augusta 1852 – Spolok na vydávanie dobrých kníh pre katolícky ľud dostal meno Spolok           
         sv. Štefana, ktorý vydával Katolícke noviny už aj po slovensky.  
26. augusta 1978 – začal pontifikát Albina Lucianiho – pápeža Jána Pavla I. (trval iba 33 dní).  
2. septembra 1827 – umrel Vojtech Šimko OFM, spoluzakladateľ Slovenského učeného           
        tovarišstva, náboženský spisovateľ a prekladateľ.  

 
KRSTY: Sarah Arendášová, Jakub Buzáš, 
Samuel Goroľ, Richard Šuflita    
POHREBY: (82)Viktor Križovenský, 
(89) Alžbeta Boledovičová, (58) Mária Balic-
ká, (91) Helena Bobaľová,      

OHLÁŠKY 
•  Peter Halas, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Ľubica Imrichová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  

            Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát. 
 

• Tomáš Bezeg, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Mária Zeleňáková, narodená Vranove nad Topľou a bývajúca v Sečovskej Polianke   
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát.  
 
• Lukáš Madura, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Martina Fridrichová, narodená a bývajúca vo Vranove n/T.  
            Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát 


