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NAVŠTÍVENÁ...
NÁVŠTEVNÍČKA...
NAVŠTEVOVANÁ ...
Tieto tri výrazy sú hlboko spojené s osobou
Panny Márie, Matky Ježiša Krista.
1. „...poslal Boh anjela Gabriela ...
k panne zasnúbenej mužovi ... menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel
k nej a povedal: „Zdravas´, milosti plná, Pán
s tebou.“ Ona ... „rozmýšľala, čo znamená
takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa,
Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. ...a bude sa
volať Synom Najvyššieho.“
Potiaľ – navštívená – s napätou pozornosťou počúvala. Prišiel však aj čas, že položila otázku: „Ako sa to stane, veď ja muža
nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni.
A preto aj dieťa ... bude sa volať svätým, bude to Boží Syn.“
Všetko bola splnené: odovzdanie posolstva zo strany navštevujúceho archanjela
aj jeho prijatie „Nech sa mi stane podľa tvojho
slova“ zo strany navštívenej.
Umocnením aj zárukou pravdivosti slov
posolstva pre Pannu Máriu bola ďalšia udalosť, týkajúca sa jej príbuznej Alžbety, ktorá
„počala syna v starobe“ a „už je v šiestom
mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo
Bohu nič nie je nemožné.“
2. Panna Mária sa spontánne rozhodla
a ... „V tých (ešte kratučkých) dňoch (svojho
Božieho materstva) sa vydala na cestu a po-

náhľala sa do istého judejského mesta
v hornatom kraji.“ Svätí a vzácni ľudia vždy
vedia promptne, s ochotou a radostne využiť
každú príležitosť prejaviť svoju lásku, zviditeľnenú prítomnosťou, pomocou či povzbudzujúcim slovom.
Panna Mária „Vošla do Zachariášovho domu a pozdravila Alžbetu. ... dieťa v jej lone sa
zachvelo ... zvolala veľkým hlasom: Požehnaná si medzi ženami... Čím som si zaslúžila, že
matka môjho Pána prichádza ku mne? ...
A blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní,
čo jej povedal Pán.“
Tieto slová vtedy pre jednu – Máriu, návštevníčku, aj druhú – navštívenú Alžbetu, boli
príležitosťou osláviť toho, ktorý im tak výnimočne ukázal moc svojho ramena. Obidve matky:
Syna Božieho i toho, čo mal pripraviť jemu
cestu.
3.Keď hosťom novomanželov v Galilejskej
Káne chýbalo víno, na svadbe prítomná Ježišova matka diskrétne povedala synovi:
„Nemajú víno.“ Hoci dostala od neho odpoveď:
„Ešte neprišla moja hodina“, sluhom povedala:
„Urobte všetko, čo vám povie!“ A Ježiš, vidiac
šesť kamenných nádob na vodu, im povedal:
„Naplňte nádoby vodou!“ A na-plnili ich ...
a keď povedal: „Teraz načrite a za-neste starejšiemu“ – zaniesli. Tam prítomní ľudia si
istotne všimli, čo znamená príhovor Ježišovej
matky.
Po nanebovstúpení ostala s apoštolmi.
Poznali ju aj tí, čo sa vierou a krstom pripojili
k apoštolom. Keď zakončila svoj pozemský
život, natrvalo ostala v pamäti prvých

kresťanov, ktorí z evanjelia vedeli o sile
a skutočnosti jej príhovoru. Potvrdzuje to aj
najstarší zachovaný (z okolo 250. roku) grécky
zápis modlitby Pod tvoju ochranu ... svätá
Božia Rodička..., nielen ako doklad, ale ochotne, všeobecne, podnes ticho, súkromne aj
verejne, doma i vo svätyniach, na celom svete
katolíkmi používanej ako pozdrav, poďakovanie, prosba – a vždy s hlbokým presvedčením
v skutočné orodovanie za nás u toho, ktorému
bola matkou a nám slabým navždy útočišťom
a nádejou.
Nehľadáme ju, lebo vieme, kde je a s kým
je, koho má vo svojom náručí. Sme ochotní
a rozhodnutí: Vstanem, a pôjdem „Pod tvoju
ochranu..., svätá Božia Rodička.“ A toto je
naša návšteva. Jej povieme: „...so Synom
svojím nás zmier, Synovi svojmu nás porúčaj,
ty, Panna požehnaná...“
Je aj pútnická návšteva: Ideme tam... Cestujeme tam... U nás do Levoče, ktorú pred 20
rokmi navštívil dnes už svätý pápež Ján Pavol
II. Tam sa dňa 9. júla tohto roku seniori
z našej farnosti stanú účastníkmi

Pred 25. ročníkom
pešej púte do Čenstochovej
s modlitbou pápeža svätého Jána Pavla II.

celoslovenskej púte.
Inokedy putujeme k Sedembolestnej
Šaštínskej Panne Márii, ktorej úctu tam od roku
1733 zaisťovali, starali sa otcovia pavlíni budujúc tam neskôr okázalú baziliku. Tú dňa 4. júla
roku 1762 slávnostne posvätil arcibiskup František Barkóci a jej vtedajší správcovia pavlíni,
ktorí tam pôsobili do zrušenia ich (nášho) rádu
cisárom Jozefom II. v roku 1786.
Nie je možné nespomenúť tu aj starobylý mariánsky pútnický chrám v Marianke, kde
takisto – od roku 1377! – pracovali, slúžili otcovia pavlíni.
Čo povedať nám Vranovčanom, ktorí od
27. augusta roku 1708 vieme, že v hlavnom
oltári tohto kostola uctievame slziacu Pannu
Máriu?! Každý deň môžeme byť jej návštevníkmi. Ona je Matkou milosrdenstva, Matkou Dobrej rady, Pomocníčkou verných.
Pre tieto jej vlastnosti čaká nás...! Chce byť
aj nami navštevovaná.
O. Leander Tadeusz Pietras OSPPE

POHLIADNI NA MLADÝCH
Čierna Madona z Jasnej Hory,
pohliadni svojím materinským pohľadom
na tu prítomných mladých
a na mladých ľudí z celého sveta,
na tých, čo už veria v tvojho Syna,
na tých, čo ho ešte na svojej ceste nestretli.
Vyslyš, ó, Mária, ich túžby,
vyjasni ich pochybnosti,
daj silu ich predsavzatiam, daj, aby prežívali
city pravého „synovského ducha“,
aby účinne prispievali
k budovaniu spravodlivejšieho sveta.
Ty vidíš ich ochotu,
poznáš ich srdcia.
Ty si matkou všetkých!
In: Spisy Jána Pavla II., 1991, zv. 14, str. 640.
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Medailónik svätých

Svätý Ján Gualbert
Svätý Ján Gualbert vošiel do dejín
ako zakladateľ vallombrosánskej rehole. Narodil
sa v šľachtickej rodine okolo r. 995. V čase jeho
mladosti napriek zjavne náboženskej výchove
bolo jeho správanie výstredné.
Život mu zmenil silný zážitok: jeho
príbuzný zavraždil Jánovho brata. Ján prisahal
pomstu a vydal sa na dlhú cestu hľadania vraha. Keď mu stál tvárou v tvár a páchateľ sa mu
vrhol so strachom k nohám, Ján mu odpustil.
Ján vtedy navštívil kostol a uvidel, ako Ježiš
sklonil na kríži svoju hlavu. Po tomto zážitku
prijal Ján ako 18-ročný rozhodnutie stať sa
mníchom.
V roku 1013 vstúpil do benediktínskeho Kláštora sv. Miniata pri Florencii, kde prežil
štyri roky. Potom žil nejaký čas v hlavnom kláštore kamaldulského rádu. V roku 1030 odišiel
žiť do blízkej pustatiny a postavil pre seba
a rovnako zmýšľajúcich druhov kláštor. Ján dal
spoločenstvu regulu, ktorú sám spísal. Podľa
miesta kláštora, údolia Vallombrosy, bola kongregácia nazvaná vallombrosánskym rádom.
Cieľom vallombroziánov, ako sa nazývali noví mnísi, nebola iba vnútrorehoľná reforma, ale šírenie reformného ducha vo všetkých
cirkevných zložkách. Najviac bojovali proti
simónii (svätokupectvu) a konkubinátu duchovenstva, a to nielen príkladom vrcholnej chudoby
a sebadisciplíny, ale aj kázňami. Viacerí boli
úspešní kazatelia.
Zomrel 12. júla 1073 v Passignane pri
Florencii a bol pochovaný v tamojšom kostole;
tam sa tiež udiali časté zázraky. Svätorečený
bol pápežom Celestínom III. v r. 1193.
Ľubica S.

Slovo na zamyslenie
Ľúbiť, to neznamená pozerať sa jeden na druhého, to znamená pozerať sa
spolu tým istým smerom.
Antoine de Saint-Exupéry
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Predstavujeme rehoľné spoločenstvá
lu sv. Teréziu z Avily (16. stor.) a sv. Jána
z Kríža. O dve storočia neskôr naša malá veľká
svätica Terézia od Dieťaťa Ježiša a Svätej TváTáto veta, podobne ako z Knihy kráľov re... V 20. storočí – mučenica lásky k Bohu sv.
„...žije Pán, Boh Izraela, v ktorého službe Terézia Benedikta z Kríža – a zástup ďalších
stojím...“ (1 Kr 17, 1), je jednou z najzáväz- svätcov, ktorí vyšli z Karmelu.
Dnes máme tento rád aj na Slovensku:
nejších pre život a poslanie členov Rádu Preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel mužská vetva bosých karmelitánov – OCD
(OCD – Ordo carmelitarum discalceatorum), (kontemplatívno-činná) je v Košiciach-Lorinčíku,
ktorý má pôvodne charakter kontemplatívny v Banskej Bystrici Pod Urpínom a na Starých
a pustovnícky. Vznik tohto rádu siaha ku kon- Horách. Ženská klauzúrová vetva OCD má
cu 12. storočia (cca 1195), ale tradícia sa kláštory v Košiciach na Sídlisku KVP a v Detve.
odvoláva na život proroka Eliáša a jeho pôso- Spoločenstvá Svetského rádu bosých karmelitábenie zviazané s horou Karmel, pričom prorok nov OCDS sú v Bratislave, Detve a SpoloEliáš je patriarchom rádu, nie jeho zakladate- čenstvo proroka Eliáša v Košiciach. Obutí karľom (podobne ako pre Rád svätého Pavla melitáni (zmiernená vetva) majú na Slovensku
Prvého pustovníka je sv. Pavol z Téb patriar- pobočku Vydavateľstva z Kostelního Vydří, ale
nie sú tu usadení. Činná ženská vetva Sestry
chom, nie zakladateľom).
Veľmi stručná charakteristika: Karmel karmelitánky Dieťaťa Ježiša pôsobí v Nitre.
„Sestry bosé karmelitánky sú mníšky Rádu
je kristologický, mariánsky, Trojičný. KarmeliPreblahoslavenej
Panny Márie z hory Karmel,
tánsky rád stojí na troch pilieroch: sv. Eliáš,
ktoré
žijú
v
sesterskom
spoločenstve, v prísnej
Panna Mária, Sväté písmo. Najdôležitejší je
život modlitby. Charakteristické prvky karmeli- klauzúre ustanovenej rímskym pápežom. Kartánskej charizmy: pustovnícky, kontemplatív- melitánka je duša odovzdaná obetovať sa na
ny, mariánsky, služba, život v bratskom, resp. slávu Boha, zasvätená v zmysle „Hľa, služobnisesterskom spoločenstve. V prvej štvrtine 13. ca Pána!“ Osobitným a radikálnym spôsobom
storočia vlastnú Regulu života pre karmelitá- sa usiluje nasledovať Krista modliaceho sa osanov vypracoval jeruzalemský patriarcha sv. mote na vrchu. Klauzúra je miesto neprístupné
Albert. Pred nájazdmi Saracénov sa karmeli- pre každého, iba pre tých, ktorých on sám povotáni stiahli do Európy a v r. 1237 boli Svätou láva na miesto zjednotenia. Je to symbol odlústolicou potvrdení ako žobravý rád. Podľa čenosti od sveta: ohraničený priestor, samostattradície 16. júla 1251 vtedajšiemu predstave- ná cela, mreže v hovorni pri rozhovoroch
nému sv. Šimonovi Stockovi v úpenlivej mod- s laikmi, uzatvorená záhrada, mlčanie a samolitbe za záchranu rádu vo videní Panna Mária ta. To sú miesta, kde mníška, snúbenica Vteledala škapuliar ako znak jej ochrany nad rá- ného Slova žije zjednotená s Kristom v Bohu,
dom. V roku 1452 bl. Ján Soreth založil 2. rád milujúca všetkých ľudí v ňom. Klauzúra, to je
– sestry, ktoré žijú kontemplatívnym spôso- osobitný spôsob prebývania so Ženíchom, to je
bom života, aj 3. rád – pre laikov, súčasný účasť na obete Krista, odpoveď na nekonečnú
lásku Boha k svojmu stvorenstvu. Je to forma
názov je Svetský rád bosých karmelitánov.
Ak preskočíme niekoľko storočí, stret- života žitého tak, aby Ježiš bol skutočne jedineme sa s najvynikajúcejšími postavami tohto ným želaním a jediným požehnaním mníšky,
rádu a poznávame veľkú reformátorku Karme- radostnej v očakávaní a vyžarujúcej svetlo jeho
Tváre.“
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Horlivosťou horlím
za Pána, Boha zástupov

Táto časť príspevku je doslovným prekladom z osobnej korešpondencie brata Artura
s bosými karmelitánkami, ktoré z Čenstochovského kláštora išli do Kazachstanu a tam na
výročie Fatimských zjavení 13. mája 2007 zakladali druhý Karmel v tejto oblasti, v Oziornom,
uprostred nekonečnej stepi, na území bývalých
gulagov...
J. Melková

Kvet Karmelu
Kvet Karmelu, réva zakvitnutá,
žiara neba, Panna, čo hriech spúta,
klenot hory.
Prečistá Matka a vzácna žena,
Karmelu zostaň vždy naklonená,
Hviezda morí.
Jesseho koreň klíči do kvetu,
Prijmi nás k sebe, našu obetu,
láskou horí.
Uprostred tŕňov rastieš, ľalia,
pred špinou duše obráň, Mária,
slabých, chorých.
Škapuliar dávaš – záštitu svoju,
si mocná pevnosť, veď žiadne zlo ju
nerozborí.
Bezradným poraď láskavo, múdro,
v nešťastí poteš boľavé vnútro,
mierni spory.
Kľúč, Brána raja, túžime stráviť
nádhernú večnosť pri Matke slávy
aj pokory.
Šľachetná Matka, Karmelu Pani,
radostné srdce po zmŕtvychvstaní
nám otvoríš. Amen.
Tento hymnus karmelitánskych spoločenstiev
je malým darčekom pre nositeľov karmelitánskeho škapuliara v našej farnosti na povzbudenie k účasti na modlitebnom trojdní v dňoch
13. – 15. júla t. r. pred sviatkom Panny Márie
Karmelskej.
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vý dvojposchodový barak. Tento koncentračný
tábor bol považovaný za hlavný aj napriek tomu, že rozlohou bol najmenší a nachádzalo sa
v ňom „len“ 28 barakov. Každý barak – to bol
jeden blok. V stopách sprievodcu sme sa vybrali na prehliadku prvého bloku. Prvé, čo sa v nás
prejavilo, bolo zdesenie z tiesnivého priestoru,
kde údajne „žilo“ kvantum ľudí. Naše zdesenie
vyvrcholilo pri pohľade na vitrínu, v ktorej boli
uložené pozostatky ľudí vo forme popola, ktoré
našli v plynovej komore po oslobodení tábora.
Prešli sme viacerými blokmi, pričom každý blok
skrýval niečo iné. Videli sme drevený model
Auschwitzu, na ktorom sme do detailov pochoPlní emócií, dojmov a zážitkov... (1.časť)
pili systém tábora. V ďalšom bloku nás čakal
Naša škola (ZŠ na Bernolákovej ul.) pohľad do vitrín s obrovskou masou topánok,
už tradične v júni uskutočňuje trojdňový poz- hrebeňov, hrncov, kefiek a iných osobných
návací zájazd žiakov 9. ročníka do Poľska – vecí, ktoré si väzni priniesli so sebou a následOsvienčim, Krakov, Vielička. Už po desiaty ne boli vzaté do rúk Nemcov. Znechutenie rásraz nám robil sprievodcu otec Rastislav Iva- tlo, keď sme v ďalšom bloku uvideli vlasy väznecký OSPPE, ktorý nás počas troch dní ňov v obrovských kopách, ktoré Nemci pre
sprevádzal na ceste poznania a objavovania vysoký zisk predávali továrňam. V továrňach sa
mnohých známych, ale i nepoznaných vecí.
z nich vyrábali koberce. Takisto sme videli kopu
Naša cesta začala 4. júna 2015. kufrov, ktoré sa zachovali. Na každom kufri bolo
Z Vranova sme odchádzali v skorých ranných evidenčné číslo, meno a krajina pôvodu väzňa.
hodinách a pred nami 7-hodinová cesta auto- Videli sme kufre, ktoré patrili ľuďom z Holandbusom, ktorá síce vyzerala nekonečne, ale ska, Česka a aj Slovenska.
v skvelom zložení žiakov, štyroch učiteľov
Najdojemnejším zážitkom bolo vidieť
a otca Rastislava ubehla veľmi rýchlo.
zachované fotografie ľudí, ktorí sa ocitli v konV 9. ročníku na hodinách dejepisu centračnom tábore. Nemci si každého väzňa
sme sa učili o II. svetovej vojne. Neodmysli- dokumentovali a záznamy sa uchovali. Pod
teľnou súčasťou krutej vojny boli vyhladzova- každou fotkou viselo meno, krajina pôvodu
cie tábory, ktoré Nemci vybudovali aj na úze- a čas, ktorý v koncentračnom tábore prežili.
mí Poľska. Napriek zmiešaným pocitom, ktoré Krutou pravdou je, že väčšina väzňov sa dožila
„hrali“ v našom vnútri, odhodlali sme sa maximálne troch mesiacov. Najmrazivejšie pocinavštíviť koncentračné tábory v Osvienčime – ty v nás prúdili pri vstupe do plynovej komory.
Auschwitz I a Birkenau. Hneď na začiatku Stáli sme na mieste, kde pred 70 rokmi stáli
sme (kvôli tlmočeniu) dostali slúchadlá, väzni, ktorí odtiaľ už nevyšli živí. Udusili ich
cez ktoré sme počúvali dvojhodinový autentic- plynom s názvom cyklón b a ich telá následne
ký výklad nášho sprievodcu. Veľmi rýchlo spálili v peciach. Nie sú známe presné údaje
sme si uvedomili, na akom mieste sme sa o počte usmrtených, ale oficiálny počet mŕtvych
ocitli a z tvárí sa nám vytratil úsmev. Bez slov je 1, 3 miliónov ľudí. Odhaduje sa, že to môžu
sme stáli pred bránou, na ktorej visel nápis byť až 3 milióny ľudí.
„Arbeit macht frei“ (Práca oslobodzuje).
Z Auschwitzu I sme sa presunuli do BirAuschwitz I nám pripadal ako obrovkenau. Na postavenie Birkenau bolo zničeský areál, v ktorom na každej strane stál tehlo- ných 7 dedín, medzi nimi aj dedina Brezinka.

Z VAŠICH LISTOV
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Vybudovanie Birkenau bolo nutnosťou z dôvo
-du, že Nemci väznili čoraz viac ľudí a nemali
ich kam posielať. Z nášho pohľadu bol už
Auschwitz obrovský, a to mal „len“ 28 barakov. Birkenau tvorilo 300 barakov! Stredom
tábora viedla železnica, ktorá uľahčovala
vykladanie a triedenie väzňov. Baraky v Birkenau boli vlastne stajne, kde namiesto boxov
pre zvieratá boli namontované dvojposchodové postele pre ľudí. Tehlové baraky boli oproti
týmto dreveným hotovým luxusom. V lete tu
bolo neskutočne horúco a v zime treskúca
zima, kde odvšadiaľ fúkalo. Smutným a nepredstaviteľným faktom je, že v jednom baraku bolo až 1600 ľudí. Birkenau nám ukázalo
nehumánne podmienky, najviac sa týkajúce
hygieny. Väzni sa mohli umývať len raz do
týždňa. Mali presne určené, kedy môžu odísť
od práce a ísť vykonať potrebu, kde nad nimi
však stál kápo, ktorý rátal do päť – a väzeň
musel odísť. Šírili sa tu choroby, črevné problémy, na ktoré ľudia umierali. Dokonca sa to vy-

hrotilo do kanibalizmu, keďže „strava“, ktorú
dostávali, bola nič oproti práci, ktorú vykonávali.
Napriek všetkému zlu, beznádeji a krutosti, ktoré zväzujú toto miesto, Červená armáda vyslobodila ešte niekoľko tisíc väzňov, ktorí
boli vysoko podvyživení, chorí a psychicky zruinovaní. Na následky toho mnohí z nich umreli
a prežilo len 3000 ľudí.. Boli to väčšinou deti,
z ktorých sú dnes už starí ľudia. Vrátili sa sem
pri príležitosti 70. výročia skončenia II. svetovej
vojny. Príkladom je aj jedna 85-ročná Slovenka,
ktorá bola medzi tými šťastnejšími, ktorých
Červená armáda oslobodila. Po vyslobodení sa
presťahovala do Ameriky, kde začala nový
život.
Týmto sa naše putovanie po stopách minulosti skončilo a čakali nás už len príjemné chvíle.
Lucia Melníková, Jana Raganová
ZŠ Bernolákova ul. 1061, Vranov nad Topľou

Niektoré pamätné dni
5. júl 1985 – na oslavách na Velehrade oživenie verejného katolíckeho odboja v ČSSR.
6. júl 1415 – v Kostnici bol upálený Jan Hus.
7. júl 1870 – boli obnovené Katolícke noviny ako orgán Spolku sv. Vojtecha.
7. júl 1965 – vyšla apoštolská konštitúcia Pavla VI. Mirificus eventus.
10. júl 135 – umrel rímsky cisár Publius Aelius Hadrianus.
11.júl 1992 – výročie biskupskej vysviacky Mons. Andreja Imricha, spišského biskupa.
15. júl 1960 – zomrel preosvietený vladyka blahoslavený Pavol Peter Gojdič OSBM,
prešovský eparchiálny biskup.
16. júl 2005 – výročie biskupskej vysviacky Viliama Judáka, nitrianskeho diecézneho biskupa
17. júl 855 – umrel sv. Lev IV. (pápež od r. 847).
19. júl
– Panny Márie, Matky Božej milosti (pre nositeľov karmelitánskeho škapuliara).
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Z farskej matriky
KRSTY: Alex Mičko
Amélia Majerčíková
Šimon Varga

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:
Milan Lenarčič (68) Ján Toth(48)
Vierka Baranová(24), Miloš Saxun(24)
Pavol Molnár (36)

OHLÁŠKY
* Juraj Stričko, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Martina Boguská, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
3. ohláška: 05. 07. 2015
* Róbert Chovanec, narodený v Bardejove a bývajúci v Zlatom
a Veronika Němcová, narodená v Hustopečech u Brna a bývajúca vo Vranove nad Topľou
3. ohláška: 05. 07. 2015
* Lukáš Holomek, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Anna Durkošová, narodená vo Vranove n T., bývajúca v Ondavských Matiašovciach
2. ohláška: 05. 07. 2015
3. ohláška: 12. 07. 2015
* Marek Jurčo, narodený v Poprade a bývajúci v Hranovnici
a Eva Hajníková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
2. ohláška: 05. 07. 2015
3. ohláška: 12. 07. 2015

Kalendárium pripomína
5. 07. – Ne: 14. NEDEĽA CEZ ROK
Sv. Cyril a sv. Metod, slovanskí vierozvestovia; slávnosť
6. 07. – Po: Sv. Mária Gorettiová, panna a mučenica; ľubovoľná spomienka
7. 07. – Ut: Sv. Anton Mária Zaccaria, kňaz; ľubovoľná spomienka
9. 07. – Št: Sv. Augustín Zhao Rong, kňaz, a spoločníci, mučeníci; ľubovoľná spomienka
11. 07.– So: Sv. Benedikt, opát, patrón Európy; sviatok
12. 07.– Ne: 15. NEDEĽA CEZ ROK
13. 07.– Po: Sv. Henrich; ľubovoľná spomienka
14. 07.– Ut: Sv. Kamil de Lellis, kňaz; ľubovoľná spomienka
15. 07.– St: Sv. Bonaventúra, biskup, učiteľ Cirkvi; spomienka
16. 07.– Št: Panna Mária Karmelská; ľubovoľná spomienka
17. 07.– Pi: Sv. Andrej Svorad a Benedikt, pustovníci; spomienka
18. 07.– So: Bl. Pavol Peter Gojdič, biskup a mučeník; ľubovoľná spomienka
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.

Príloha pre našich najmenších
5. 07. 2015 – 18. 07. 2015

