
Slovo na úvod – dnes z meditácií sestry 
Zdenky 

Iba jedno je potrebné robiť každý deň, ba 
aj každú noc tohto života: milovať Ježiša, 
milovať ho zo všetkej sily a celým srdcom.  
A zachraňovať pre neho duše, aby ho milova-
li... 

Spoľahlivým skúšobným kameňom pravej 
lásky je vernosť. Ako málo duší je dokonale 
verných v maličkostiach! Ako málo je Boh na 
zemi milovaný! A viac než inokedy Ježiš túži 
po láske... Duša zanietená láskou nemôže 
zostať nečinná. Musíme urobiť všetko, čo 
môžeme, dávať bez vypočítavosti a ustavične 
sa zapierať. Svoju lásku máme dokazovať 
všetkými skutkami, ktoré vládzeme a sme 
schopní vykonať. Ale to všetko je málo, preto 
musíme všetku dôveru vkladať do rúk toho, 
ktorý jediný posväcuje naše skutky... 

Keď som prázdna, neschopná konať čnos-
ti ani sa modliť, snažím sa svojmu Ježišovi 
robiť radosť maličkosťami, ale vždy s úsme-
vom, láskavým slovom aj vtedy, keď sa mi 
práve chce mlčať. Iba vtedy naozaj milujeme, 
ak seba samých celkom obetujeme. Kto sa 
chce stať svätým, musí robiť to, čo je najdo-
konalejšie, a pritom zabúdať na seba. Musí 
sa rozhodnúť, či chce iba málo alebo mnoho 
urobiť pre Ježiša. Z lásky k Bohu potroške 
obetujme svoj život dlhým pobytom na zemi. 
Dávajme Ježišovi, ustavične dávajme, buďme 
k nemu márnotratní. Keď duša miluje, nepo-
zná rozpočet. V láske k Ježišovi nemôžeme 
merať či šetriť, ale všetko „premrhať“. 

 A keď nebudem mať nič, aj to nič mu 
dávam.  

Ježiša poznáš v takej miere, akou mu chceš 
patriť. Musíš však robiť viac, ako iba často 
chodiť do kaplnky a modliť sa. Podľa príkladu 
Panny Márie máš byť dennodenným, ustavič-
ným „fiat“, a tak obnovovať a nosiť jeho vtele-
nie vo svojom srdci. 

Tak milujme Ježiša, že pretrpíme všetko:  
i suchotu i zdanlivý chlad. Milovať Ježiša aj 
vtedy, keď necítime sladkosť jeho lásky, to je 
veľká láska, to je mučeníctvo. Odpútajme sa 
od zeme a vzdajme sa Ježišovej útechy, aby 
sme priľnuli iba k nemu. Ak hľadáme seba, nič 
dobré neurobíme. Bojujme bez oddychu i vte-
dy, keď nemáme nádej, že zvíťazíme. Čo nás 
po výsledku? Len čo niekto hľadá seba, vypad-
ne z lásky. Koľko neosožnej pochvaly sa den-
ne dáva tým, čo sú na prvých miestach! Aké 
neblahé kadidlo!   

Dokonalosť sa rodí i rastie z lásky a ide 
ďalej ruka v ruke s postupným odpútavaním sa 
od všetkých stvorení. Neprajem si, aby ma 
niekto miloval alebo podporoval, lebo iba  
v samom Bohu chcem mať svojho otca i svoju 
matku, bratov a priateľov i všetko, čo by mohlo 
mať voči mne nejaký nežný cit. .Kde je jeho 
láska, tam nechýbajú ani klince, tŕne a kríž. 
Každý musí rozviazať uzol utrpenia a bolesti. 
Uzol? Áno, lebo ak ostaneme pripútaní k sebe, 
nemôžeme sa hýbať.  

Kto dostal viac milostí ako iní, musí strhávať 
druhých za sebou, a nie sa dať nimi viesť. 
Dávajme z lásky aj niečo navyše. Ale čo? Nech 
je naším cieľom nie iba boj proti Zlému, ale aj 
žiarivá dobrota, kytka popretkávaná milosťou. 

 
 Prameň: Habovštiak Anton, Meditácie a modlitby sestry 
Zdenky Vyd. Nové mesto, s. r. o., 2002.                                            
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Myšlienky na každý deň 

 
Neobviňuj Boha,  
keď zlyhal človek,  
ktorému dal rozum a slobodnú vôľu. 

 

 

Pri porušení Božích prikázaní  
často pripisujeme dôsledky  
a zodpovednosť ich tvorcovi. 

 
 

Stvoriteľ myslí na každého.  
Človek napriek všetkému  
často iba na seba. 

 
 

Hoci som niekoho alebo niekým, 
 najdôležitejšie je  
byť v detstve otcov a mamin. 

 
 

Ak si myslíš,  
že sa svet nedá zmeniť k lepšiemu: 
 Začni s nápravou vo svojej rodine  
a povzbuď k tomu susedov. 

 
 

Čo dáva človeku krídla? 
 Najmä jeho nezaťažené svedomie. 

 
 

Ak život je cesta,  
tak prečo sa po nej ženieme, ako bez života? 

                      

                   Zdroj: Duša na dlani, Ružena Anďalová 

 

Úmysly apoštolátu modlitby na august 
 

Všeobecný: Aby sa všetci, čo pracujú ako dobrovoľníci, ochotne venovali službe núdznym. 
Evanjelizačný: Aby sme sa zabúdajúc na seba stávali bližšími tým, ktorí sa nachádzajú na                 
okraji ľudského i spoločenského záujmu. 
Úmysel KBS: Aby si kresťania na dovolenkách i na prázdninách nezabúdali plniť svoje                 
kresťanské povinnosti. 
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S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

    

Pravá láska k blížnemu je v tom, že znášame všetky chyby svojich blížnych 
a neprekvapujú nás ani ich slabosti. Za obyčajných podmienok sú plnomocné odpustky 
odpustkami lásky, lebo láska prikrýva množstvo hriechov.                               

                                                            Blahoslavená sr. Zdenka Schelingová 

Medailónik svätých  
 

Blahoslavená  
Zdenka Cecília Schelingová SCSC  

 prvá blahoslavená Slovenka 
 
„Ježiša poznávaš takou mierou, akou mu chceš 
patriť“ (bl. Zdenka Schelingová). 
 Sestra Zdenka Schelingová sa narodila 
okolo polnoci z 24. na 25. december 1916         
v Krivej na Orave ako desiata  z jedenástich 
detí. Pri krste dostala meno Cecília. Očarená 
láskou a obetavosťou Milosrdných sestier Svä-
tého kríža ako pätnásťročná odchádza do kláš-
tora, rozhodnutá zasvätiť svoj život láske k 
Bohu a k blížnemu. 

Svoje prvé rehoľné sľuby zložila 30. 
januára 1937. Po absolvovaní zdravotnej školy 
pracovala ako ošetrovateľka v Humennom. 28. 
januára 1943 skladala večné sľuby. Potom 
pracovala v Bratislave ako laborantka na rön-
tgenologickom oddelení až do dňa, keď. po-
mohla k úteku kňazovi Štefanovi Koštialovi a 
trom bohoslovcom, ktorí boli väznení. 
 Kvôli tomu bola 29. februára 1952 za-
tknutá. Sestra Zdenka bola vo vyšetrovacej 
väzbe kruto mučená. Nakoniec bola 17. júna 
1952 odsúdená na 12 rokov väzenia a 10 rokov 
straty občianskych práv za údajnú velezradu, 
čiže za jeden znajťažších prečinov proti štátu.   

Väznená bola v Bratislave, Rimavskej 
Sobote, Pardubiciach, v Brne a vo väzenskej 
nemocnici v Prahe na Pankráci. Keď už bolo 
isté, že pre vážne zdravotné problémy jej ne-
zostáva viac ako jeden rok života, a aby ne-
zomrela vo väzení, 16. apríla 1955 bola na 
amnestiu prepustená z väzenia. O tri mesiace 
neskôr, 31. júla 1955, dokončila svoj svätý a 

hrdinský život v trnavskej nemocnici. Pochovali 
ju 2. augusta 1955 na Starom cintoríne v Trna-
ve. Jej telesné pozostatky boli 11. októbra 1979 
exhumované a prevezené na cintorín do Podu-
najských Biskupíc. Takto tridsaťosemročná, 
odvážna a vždy usmievavá Božia služobnica 
sestra Zdenka Schelingová, pripodobnená Ježi-
šovi Kristovi na ceste kríža, dala obetou svojou 
života najvyššie svedectvo lásky. 

Svätý Otec Ján Pavol II. potvrdil blaho-
rečenie sestry Zdenky Schelingovej. Dňa 14. 
septembra 2003 na sviatok Povýšenia Svätého 
kríža dostalo Slovensko prvú blahoslavenú – 
rehoľnú sestru z Inštitútu milosrdných sestier 
Svätého kríža. 
In: ONDRUŠ, R.: Blízki Bohu i ľuďom 4  
                     Ľubica S. 
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Inštitút milosrdných sestier  
Svätého kríža SCSC  

Kapucín Teodózius Florentini s pomocou 
Matky Márie Terézie Schererovej v roku 1856 – 
v období prevratných sociálnych a politických 
zmien – založil vo Švajčiarsku tento inštitút s 
úmyslom, aby sestry boli nápomocné 
akémukoľvek druhu ľudskej biedy. Základný 
prameň ich charizmy tkvie v milosrdnej Božej 
láske, ktorá sa v Ježišovi Kristovi obetuje až na 
smrť na kríži. Hodnoty kríža, zmŕtvychvstania a 
milosrdenstva sú základom františkánskej spiri-
tuality sestier. Formácia trvá minimálne 6 rokov. 

Svojou službou reagujú na požiadavky času, 
teda robia, čo treba. V súčasnosti sú činné pre-
dovšetkým na sociálnom poli, napríklad v služ-
be starým a chorým ľuďom, deťom a mládeži, v 
nemocniciach a tiež v pastorácii miestnej Cirkvi.  

Na Slovensko prišli prvé sestry Svätého 
kríža v roku 1865 do Zlatých Moraviec, kde 
začali ošetrovanie chorých popri nemocnici aj 
po domoch. Sestry úspešne pôsobili najmenej  
v desiatich mestách od Bratislavy až po Humen-
né nielen v nemocniciach, ale aj v školstve.  
V súčasnosti Slovenskú provinciu tvorí vyše 200 
sestier pôsobiacich na 23 miestach Slovenska, 
pričom oblasti ich pôsobenia sú hlavne školstvo, 
zdravotníctvo, sociálne a pastoračné služby. Na 
východnom Slovensku sú ich najznámejšími 
pôsobiskami okrem Charitného domu v Dolnom 

Smokovci aj Spišská Kapitula a Haniska pri 
Košiciach, kde opatrujú starých a chorých kňa-
zov. Provinciálny dom majú v Trnave na Tulipá-
ne, v susedstve fary a kostola, ktorý spravujú 
otcovia pavlíni.  

V celom svete pôsobí vyše 4 500 sestier 
Svätého kríža vo vyše 20 krajinách, vrátane 
misijných území v Brazílii, Ugande, na Taiwane 
a v ruskom Perme plniac poslanie oslavovať 
Trojjediného Boha a slúžiť ľuďom. 
  
In: www.povolania.kbs.sk   
                             Ľubica S. 

Predstavujeme rehoľné spoločenstvá 
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Pár dní pred púťou do Čenstochovej... 
 
...tak bol nadpísaný príspevok od o. Jozefa 
Žvandu z Univerzitného pastoračného centra 
Jána Vojtaššáka v Ružomberku, ktorý sme 
dostali takto pred rokom, ale už po redakčnej 
uzávierke čísla, ktoré bolo venované prevažne 
24. ročníku pešej púte. Vybrali sme ho z archí-
vu a s radosťou ho predkladáme našim čitate-
ľom v plnom znení:    
  
 Pár dní nás delí od nástupu na oča-
kávanú púť (1. – 15. 8. 2014). Prebiehajú 
bezprostredné prípravy: ukladanie vecí 
podľa zoznamu, drobné nákupy ... udržia-
vanie fyzickej kondície a pravidelná modlit-
ba. 
Ako vnímame púť? 
 Darka, doktorandka PF: „Kráľovná 
Poľska, Jasnohorská Panna Mária, je mi blíz-
ka už od detstva, keďže do Čenstochovej sa 
mi vydala moja staršia sestra Svetlana 
a spočiatku sme ju chodili s rodičmi často 
navštevovať. Pamätám si, ako som prvýkrát 
uvidela obraz Panny Márie na Jasnej Hore; bol 
to veľmi silný zážitok. Už dávno som pozerala 
nejaké videá z púte a túžila som ísť tiež. Teraz 
sa naskytla príležitosť a verím, že je to Božia 
vôľa. Na našu púť sa veľmi teším. Verím, že 
stretnem nových ľudí, prežijem pekný čas  
v spoločenstve bratov a sestier a že sa stret-
nem s Pánom, že mu budem bližšie a budem 
ho počuť. Modlím sa, aby táto púť bola našou 
spoločnou púťou s Ježišom za jeho Matkou. 
Myslím, že to bude čas obety a očisťovania 
srdca, jednoznačne čas Božej milosti a tiež 
verím, že aj služby druhým. Nech nás Pán 
Ježiš a jeho Matka Panna Mária chránia počas 
púte a dovedú do cieľa ako verných synov  
a dcéry.“ 
 Róbert: „Dvakrát som absolvoval pešiu 
púť do Santiaga de Compostela (od Sárie 
2010, z Leonu 2012). Púť do Čenstochovej ma 
inšpiruje svojou geografickou dostupnosťou a 
spiritualitou spoločenstva. Púť na spomínané 
miesto je pre mňa putovaním za Matkou a s 

Matkou. Jasná Hora je podľa sv. Jána Pavla II. 
„domom Matky“, toto miesto je srdcom poľské-
ho národa. Púť je zároveň putovaním s pútnik-
mi, je priestorom na budovanie vzťahov, na 
vzájomnú službu a odskúšanie činorodej lás-
ky. Púť do Čenstochovej je púťou s pátrami 
pavlínmi, ktorí spravujú pútnické miesta vo 
Vranove nad Topľou i v Čenstochovej. Púť je 
taktiež putovaním sám so sebou, s vlastnými 
úmyslami. Na každý deň som si napísal, za 
koho sa chcem modliť a prijímať „kamienky“ 
pri putovaní.“ 
 Čakajú nás nasledujúce zastávky: 
Slovensko – Vranov nad Topľou, Kračúnovce, 
Bardejov... 
Poľsko – Mochnaćka Nižna, Nawojowa, 
Przyszowa, Tymbark, Dobczyce, Krakow, Za-
droźe, Ryczów, Leśniow, Čenstochowa. 
  
Prosíme Vás o modlitby počas nášho putova-
nia.  
Jasnohorská Panna Mária, oroduj za nás! 
 Žehná vás o. Róbert a v modlitbe sa 
pripája pútnický tím z Katolíckej univerzity  
z Ružomberka: Zdenka, Darka, Katka, Zuzana, 
Anton, Vladimír.   

Toto bol hlas z minulého roku, ktorý môže byť 
inšpiráciou aj pre tohtoročných peších pútnikov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plní emó-
cií, do-
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jmov a zážitkov... (2. časť) 
        
           Druhý deň nášho výletu patril krásne-
mu mestu Krakov. Naším sprievodcom bol 
otec Rastislav, s ktorým bolo putovanie veľkou 
zábavou. O ôsmej ráno sme sa ulicami Krako-
va vybrali na Kráľovský Wawel, ktorý je národ-
ným a kultúrnym symbolom Poľska, ale hlav-
ne Krakova. Pri vstupe nás uchvátila majestát-
nosť Wawelu. Dostali sme slúchadlá a vysie-
lač, cez ktorý sme mali výklad ku každej jed-
nej pamiatke, ktoré sme našli len vďaka otcovi 
Rastislavovi. Uchvátila nás Kaplnka kráľa 
Zigmunda, ktorá je renesančným skvostom, 
dielom Bartolomea Berrecciho z Florencie. 
Videli sme aj Obrí zvon, ktorý je tretím najväč-
ším zvonom na svete a je o 350 rokov starší 
ako jeho „bratranec“ Big Ben v Londýne. Do-
zvedeli  sme sa aj legendu o drakovi Krakovi.  
 Z Kráľovského Wawelu sme sa popri 
rieke Wisle presunuli ku kostolu pavlínov Na 
Skalke, v ktorom otec Rastislav študoval. 
Povedal nám históriu kostola a hneď vedľa 
ukázal prameň, ktorý omladzuje. Po vzdeláva-
com predpoludní sme dostali rozchod v Kra-
kovskej galérii, ktorý sme si veľmi užili. Nasle-
dovala večera v centre Krakova, po ktorej 
nasledovala prehliadka námestia, rozľahlého, 
štvorcového tvaru, ktoré je jedným z najväč-
ších v Európe. Nachádza sa tu tržnica – Suke-
nice, Národné múzeum, pomník Adama Mic-
kiewicza, Kostol sv. Vojtecha a Mariánska 

bazilika. Z jej veže sa každú hodinu ozve 
charakteristický signál trúbky – hejnal. Mesto 
platí trubkára, ktorý zatrúbi na všetky štyri 
svetové strany. Považujeme to za jednu z 
najmilších tradícií Krakova. Legenda hovorí, 
že raz ráno v roku 1241, pri tatárskom nájaz-
de na mesto, zasiahol nepriateľský šíp muža 
trúbiaceho na poplach priamo do krku. To je 
dôvod, prečo podľa tradície aj dnes je trúbe-
nie useknuté v polovici tónu. To bola posledná 
zastávka druhého dňa. Na ubytovňu sme sa 
vrátili o ôsmej večer. 
 Tretí deň bol naším posledným dňom. 
Pred cestou domov nás čakala posledná zas-
távka – Soľná baňa Wieliczka. Začalo sa to 
prvým poschodím, kde sme museli zdolať 380 
schodov a zostúpili sme do hĺbky 64m pod ze-
mou. Teplota v bani je celoročne 14 stupňov. 
Celá baňa je vyhĺbená do kamennej soli. Lákalo 
nás steny jaskyne oblízať, ale krotili sme sa. 
Videli sme Kaplnku sv. Kingy. Kinga bola dcé-
rou uhorského kráľa Belu IV. Dozvedela sa  
o nedostatku soli v Poľsku, hodila do šachty  
v Marmaroši snubný prsteň. Uhorskí baníci, 
ktorých priviedla do Krakova, ho našli v prvom 
kúsku kamennej soli vyťaženej vo Wieliczke. 
Práve jej zasvätili túto kaplnku, ktorá je 101 m 
pod zemou a vojde sa do nej 500 ľudí. Nachá-
dza sa tu veľa do soli vytesaných sôch a relié-
fov. Najznámejší je reliéf Posledná večera. 
 Cestou späť sme sa zastavili ešte  
v Starej Ľubovni, kde sme si na salaši dopriali 
pravé slovenské jedlo. Celá exkurzia zbehla 
veľmi rýchlo. Veľmi radi by sme si ju zopakovali, 
ale teraz neostáva nič iné, len povedať Ďakuje-
me! otcovi Rastislavovi, že bol naším sprievod-
com a spríjemnil nám pobyt v Krakove. Tri dni 
sme využili naplno, videli sme kopu krásnych  
a zaujímavých miest. Vďaka všetkým, ktorí sa 
nám venovali, vrátili sme sa obohatení o výni-
močné zážitky.                                                                                                               
                     
 
                Lucia Melníková a Jana Raganová 
                                      ZŠ Bernolákova  
 

Z VAŠICH LISTOV 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

20. júl –výročie biskupskej vysviacky Mons. Jozefa Zlatňanského, emeritného sekretára    
 Interdikasteriálnej komisie pre Cirkev vo východnej Európe (1997). 
22. júl 1655 – pred 360 rokmi v Levoči vyšlo 1. vydanie prvého slovenského kancionála             
  Canthus Catholici s 290 piesňami. 
23. júl 1976 – umrel prešovský pomocný biskup blahoslavený Vasiľ Hopko. 
25. júl 1968 – pápež bl. Pavol VI. vydal encykliku Humanum vitae o regulácii počatia. 
26. júl –výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Vrableca, emeritného bratislavsko-           
    -trnavského pomocného biskupa (1998). 
27. júl 916 – umrel Kliment, žiak sv. Gorazda. 
27. júl 1995 – umrel Gorazd Zvonický (vl. menom Andrej Šándor), salezián, spisovateľ,  
  básnik, prekladateľ. 
27. júl – výročie biskupskej vysviacky Mons. Františka Rábeka, ordinára ozbrojených síl    
  a ozbrojených zborov SR (1991).   
27. júl  –výročie biskupskej vysviacky Mons. Štefana Sečku, spišského biskupa (2002). 
27. júl 2011 – umrel banskobystrický biskup Mons. Rudolf Baláž. 
29. júl 1095 – umrel sv. Ladislav, uhorský kráľ, syn Belu I. (sv. r. 1192). 
31. júl 1955 – pred 60 rokmi umrela blahoslavená sr. Zdenka Schelingová SCSC 
1. august 1905 – narodil sa Rudolf Dilong OFM, kňaz, básnik katolíckej moderny. 

K privilégiu plnomocných odpustkov 
 

 Pri udelení titulu BAZILIKY MENŠEJ 
Kongregáciou pre Boží kult a disciplínu svia-
tostí príslušný chrám dostáva aj isté práva a 
privilégia. Medzi tie, ktoré si veriaci majú s 
vďačnosťou osobitne ceniť, patrí aj slávenie 
svätej omše v jazyku Cirkvi, t. j. v latinčine, a 
plnomocné odpustky. V brožúre vydanej na-
ším farským úradom pri príležitosti slávnost-
ného vyhlásenia udelenia tohto titulu Farské-
mu pútnickému rehoľnému Kostolu Narode-
nia Panny Márie dňa  6. septembra 2008 je 
uvedené:  
 „Veriaci, ktorí zbožne navštívia bazili-
ku, zúčastnia sa v nej na nejakej pobožnosti 
alebo sa pomodlia aspoň Modlitbu Pána Vy-
znanie viery, môžu za obvyklých podmienok v 
určených dňoch získať úplné odpustky. Ob-
vyklými podmienkami pre získanie odpustkov 
sú sviatostná spoveď, sväté prijímanie a mod-
litba na úmysel Svätého Otca. Okrem toho sa 
vylučuje akákoľvek trvalá záľuba k akémukoľ-
vek hriechu, aj k ľahkému. 
 Úplné odpustky v Bazilike Narodenia 

Panny Márie vo Vranove nad Topľou veriaci 
môžu získať v týchto dňoch: 
1. vo výročný deň udelenia kostolu hodnosti 
bazilika minor – 19. júna, 
2. na slávnosť svätých apoštolov Petra a Pavla 
– 29. júna, 
3. vo výročný deň uctenia slzenia milostivého 
obrazu Vranovskej Panny Márie – 27. augusta, 
4. v deň liturgického slávenia jej patrocínia – 8. 
septembra, 
5. vo výročný deň konsekrácie tejto baziliky – 
21. septembra, 
6. raz v roku v ľubovoľný deň, ktorý si veriaci 
sám vyberie.“   



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  
 * Radomír Valčo, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Hencovciach 
    a Zuzana Haľková, narodená v Michalovciach a bývajúca vo Vranove nad Topľou 
 2. ohláška: 19. 07. 2015 3. ohláška: 26. 07. 2015 

 

 * Dušan Marhulík, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
    a Natalia Grynenko, narodená v Ivano - Pustom na Ukrajine a bývajúca vo Vranove nad 
 Topľou 
 1. ohláška: 19. 07. 2015  2. ohláška: 26. 07. 2015 
 3. ohláška: 02. 08. 2015  

 

 * Michal Čukan, narodený v Trenčíne a bývajúci v Trenčianskej Teplej  
    a Klaudia Hreňová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 
 1. ohláška: 02. 08. 2015 2. ohláška: 09. 08. 2015 
 3. ohláška: 16. 08. 2015 

KRSTY:  Tereza Hiblerová, Barbara Špič-
ková, Bianka Breznická, Timea Ferčáko-
vá, Maxim Orosi,  

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI: 
Zdenko Fejko (30) 
 

19. 07. – Ne: 16. nedeľa cez rok 
                       Panny Márie, Matky Božej milosti 
20. 07. – Po: Sv. Apolinár, biskup, mučeník; ľubovoľná spomienka 
          Sv. Eliáš, prorok 
21. 07. – Ut:  Sv. Vavrinec z Brindisi, kňaz, učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
22. 07. – St:  Sv. Mária Magdaléna; spomienka 
23. 07. – Št:  Sv. Brigita, rehoľníčka, spolupatrónka Európy; sviatok 
24. 07. – Pi:  Sv. Sarbel Makhluf, kňaz; ľubovoľná spomienka 
25. 07. – So:  Sv. Jakub, apoštol; sviatok 
26. 07. – Ne:  17. nedeľa cez rok   
            Sv. Anna a sv. Joachim; spomienka rodičov Panny Márie sa tohto roku neslávi 
27. 07. – Sv.  Gorazd a spoločníci; spomienka 
29. 07. – St:  Sv. Marta; spomienka 
30. 07. – Št:  Sv. Peter Chryzológ, biskup, učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
                      Bl. Zdenka Schelingová, rehoľníčka; ľubovoľná spomienka 
31. 07. – Pi:  Sv. Ignác z Loyoly, kňaz; spomienka  
1. 08. – So:  Sv. Alfonz Mária de Liguori, biskup, učiteľ Cirkvi; spomienka 
                     Prvá sobota v mesiaci   

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


