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23. 08. 2015 – 12. 09. 2015
SLOVO NA ÚVOD
Pod krížom slziaca
– Matka nového človeka. Na kríži trpiaci
– Vykupiteľ človeka...
Pri Ježišovom kríži stála jeho matka –
Najsvätejšia, lebo milosti plná – ďalej sestra
jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária
Magdaléna. Milujúce, a predsa poznačené
špinou hriechu. Keď Ježiš uzrel matku a pri
nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke:
„Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ (porov. Jn 19, 25 – 27).
Pred rokmi v Nazarete zaznelo slovo
anjela, zvestovateľa Gabriela: „... našla si
milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš
mu meno Ježiš. /.../ lebo /.../Duch Svätý
zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. /.../ a bude to Boží Syn“ (Lk 1, 30.31.35).
Matka Bolestivá odo dňa, v ktorom Simeon predpovedal o jej Synovi: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých
v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –,
aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých
sŕdc“ (Lk 2, 34-35).
Potom, ešte Bolestnejšej, stojacej pod
krížom, Syn Boží svojej Matke – o Jánovi –
hovorí: „Hľa, tvoj syn!“
Uprostred sĺz Matky Božej milosti, stojacej pri Ježišovom kríži, rodil sa nový

človek, vyvádzaný z otroctva hriechu, aby žil
v milosti Božích detí.
„Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej
hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na
bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek“
(Jn 16, 21).
Človek, ktorý sa hriechom vzďaľuje od
Boha, ak chce byť znova jeho dieťaťom, musí
sa znova narodiť... A potrebuje k tomu Matku
Božej milosti... Táto naša orodovnica
aj prostredníčka prihovorí sa za nás. Treba
však k nej prísť..., lebo Ona pamätá slová svojho Syna o každom z nás. Pamätáme na to aj
my?
Aby sme nezabudli... Pred vyše 300 rokmi
ako plačúca, 27. augusta roku 1708 slziaca vo
svojom obraze, prišla k našim vranovským
otcom a matkám, k deťom i mládeži. Ostala
s nami...
Očitým svedkom tejto udalosti bol vtedajší
vo Vranove nad Topľou pôsobiaci farár, pavlín
o. Augustín Hnatovič. Po tom, čo osobne zotrel
slzy z tváre plačúcej Vranovskej Madony, jej
obraz bol prenesený do farského kostola. Tu
ostáva podnes. Je tu pre nás, pre svoje deti,
JEJ deti...
Ten istý znak, matkin znak, zopakovala
19. septembra1846 vo francúzskom La Salette.
O. Leander T. Pietras OSPPE

Pieseň prvá k Vranovskej Panne
1. Na zemi zrodená
nebeské svetlo znáš,
milosťou naplnená
Krista za Syna máš.
2. Do neba zdvihnutá,
slávou tam zdobená,
na zem si sa vrátila,
milosti zmnožila.
3. Vranov si zvolila,
ľud jeho tešila,
v obraze s ním zostala,
sama si slzila.
4. Augustín Hnatovič
sĺz tvojich klenotov
s úctou pravosť zisťoval,
dotkol sa ich rukou.

Ďakujeme

Text a melódia: O. Leander Pietras OSPPE

Spomienka na 25. pešiu púť

Vďaka ti, Otče, za tie klásky
stvorené z čistej Božej lásky
a za jas zlatých sýpok zrna
i za stodoly, ktorých plná
je dnes dedina i duše naše.

Je tu...1. august...Už 25.- krát sa začína putovanie od našej Vranovskej Matky k
Matke celého Poľska, Čiernej Madone. Pohľady nových pútnikov boli vystrašené, ale po pár
kilometroch sa stali všetci starými dobrými
známymi. Pieseň ,, Do Częstochowy " nás
sprevádza celú púť, tak ako aj naši kňazi o.
Kazimír Kogut OSPPE a vdp. Roman Haško
spolu s bohoslovcom, bratom Jurajom Tirpákom. Trinásť duchovných dní zbehlo ako voda
a na štíte nás vítal ,,starý pútnik" o. Martin Lehončák. K pútnikom sa v štrnásty deň pridali aj
autobusoví pútnici, s ktorými sme mali spoločnú krížovú cestu a svätú omšu. V pätnásty deň
bola očakávaná omša pred obrazom Čenstochovskej Panny Márie.

Však poďakovať slušnosť káže
aj za raž, zemiak, slnečnice,
za plné pôjdy i pivnice.
Bys´ tak aj na budúci rok
viedol náš chlebodarný krok.
A s Tebou vedno v jednom kruhu
mohli sme opäť zazrieť dúhu.

... a bol koniec... Po dvanásťdňovom putovaní,
modlení, spievaní sa človek vrátil opäť do reality. Bol to neuveriteľný duchovný zážitok obohatený o nových pútnikov a ešte lepších kamarátov.
Tešíme sa na 26-tku :)
Pútnička Katka

Tak ako kroky Stvoriteľa
– za šesť dní sa dá stihnúť veľa.
Dreli sa ľudia v tvári pote,
riadne sa zohli ku robote,
aby na našich stoloch bola
chlebíka hojnosť dookola.
A preto cez rok siali, žali
a hen – len teraz pozvážali,
čo nadelilo štedré leto.

Jaroslav Gál
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5. Ľud spoznal Matkin plač,
k pokániu zrelý znak,
vrátil sa hneď k Pánovi,
obrátil k nemu zrak.
6. Volali aj k tebe:
Už s nami bývať ráč
a v Pánovej svätyni
láskou nás Matky znač.
7. Ostala si s nimi
ako ich Matka vždy.
Buď aj s nami, prosíme,
v života nášho dni.

Medailónik svätých
Svätý Pius X. – pápež

Reformoval misál, breviár, cirkevné právo,
cirkevnú hudbu, sviatostný život, semináre,
biblické a teologické štúdiá a rímsku kúriu.
Ku sklonku svojho života cítil, že sa
schyľuje k vojne. 2. augusta 1914 vydal apoštolský list, v ktorom vyjadril veľkú bolesť nad
nepokojmi vo svete a vyzval, aby sa ľudia
primkli ku Kristovi, Kniežaťu pokoja. Krátko
nato dostal zápal pľúc. Choroba rýchlo a zákerne pokračovala.
Pápež zomrel 20. augusta 1914. Za
blahoslaveného ho vyhlásil pápež Pius XII.
v roku 1951 a za svätého o tri roky neskôr.
Jeho spomienka v liturgickom kalendári je
21. augusta.

Svätý Pius X., vlastným menom
Jozef (Giuseppe) Sarto, sa narodil 2. júna
1835 dedinke Riese pri Castelfranco Veneto
v biskupstve Treviso ako druhý z desiatich
detí. Jeho otec bol poštárom a roľníkom.
Jozef rád miništroval, rád sa učil, bol veľmi
nadaný. Po štúdiách v seminári bol vysvätený za kňaza vo veku dvadsaťtri rokov.
Vo veku 40 rokov ho vymenovali za
profesora seminára v Trevise. O deväť rokov
neskôr sa ho vtedajší pápež spýtal, či prijme
miesto patriarchu Benátok. Pius X. odpovedal obratom telegraficky tak, že ešte aj dnes
v nás táto odpoveď vyvoláva úsmev. Svätému Otcovi na ponúknutú funkciu odpovedal
slovami: „To by mi ešte tak chýbalo!"
Za pápeža bol zvolený v roku 1903.
Ako heslo si zvolil: „Všetko obnoviť
v Kristovi.“ Jeho príhovory ako pápeža boli
vždy jasné, zrozumiteľné a bolo v nich cítiť
otcovskú lásku i prísnosť. Vyzýval aj na
časté sväté prijímanie. Povolil deťom, aby
prijali prvé sväté prijímanie čím skôr, už keď
vnímajú rozdiel medzi obyčajným chlebom
a svätým prijímaním. Dovtedy totiž museli
čakať do svojich štrnástich rokov.
Z detstva tohto pápeža sa spomína
príhoda, keď on sám chcel prijať Telo Kristovo, ale nemohol, lebo ešte nedovŕšil predpísaný vek 14 rokov. Keď prosil biskupa, aby
mu to predsa len dovolil, biskup mu povedal:
„Keď raz budeš pápežom, môžeš to zmeniť.“
Stalo sa…
Pius X. bol po pápežovi sv. Piovi V. www.zivotopisysvätých. sk
(1566 – 1572) najväčším reformátorom.

Ľubica S.

Slovo na zamyslenie
Láska je ako príklad z matematiky... počítaš... zmýliš sa... chceš opraviť,
ale už je neskoro... zvoní.
Antoine de Exupéry
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Mária – naša obrana pred satanom
Tu povedal Pán, Boh, hadovi: „/.../
Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou
a ženou, medzi tvojím potomstvom a jej potomstvom, ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš pätu“(Gen 3, 14.15).
Bože, Otče všemohúci a prozreteľný,
ponúkol si svetu neobyčajný dar
– dal si svetu Matku tvojho Syna;
dokázal si, že život Krista
bol „spravodlivou vojnou“
a že aj my sme povinní bojovať.
Musíme sa chopiť zbrane milosrdenstva,
spravodlivosti a pokoja,
aby sme odporovali kniežaťu temnosti.
V záhrade, ktorá bola stvorená
pre nás všetkých,
naši rodičia pochybili a padli.
Zavinila to Eva, prvá žena a naša matka.
Na ňu padá zodpovednosť za to,
že obidvaja, ona i Adam, podľahli pokušeniu.
Ale v tom istom prvom raji
si potrestal aj satana,
keď si sľúbil, že medzi ním a ženou
zavládne večné nepriateľstvo,
že medzi plodom jej lona a zlom
nikdy nebude zmieru.
To práve vtedy si oznámil príchod Márie,
novej ženy a novej Evy,
vtedy si ohlásil príchod tvojho Syna,
nového človeka zrodeného z tela
požehnanej ženy.
Vtedy si predpovedal víťazstvo
Toho, ktorý zmŕtvychvstaním
zrazí hlavu satanovi.
Zlo, ktoré číha zo všetkých strán,
ešte neraz naruší rytmus nášho života,
ale istota víťazstva povzbudí nás
pokračovať na ceste
a do ďalšieho boja,

dá nám nový dôvod na smiech aj plač
a znova v nás prebudí chuť do života!
Nie sme sami;
zahaľuje nás tvoj tieň,
tvoj Syn pokračuje v diele vykúpenia,
tvoj Svätý Duch je ohňom,
ktorý rozplameňuje naše duše.
Sme neustále pútnikmi.
Ale nie sme osamotení;
držíme za ruku iných bratov.
Neupadáme do zúfalstva;
do teba vkladáme dôveru.
Nie sme siroty,
lebo ty si naším Otcom.
Nie sme opustené deti,
ponechané na seba;
čaká nás otvorená, teplá náruč Márie.
Ona je to nové stvorenie
pre tvoj nový svet,
zornička víťaziaca nad tmou,
naša záchrana a ochrana pred búrkou
a víchricou...
Bože, prozreteľný Otče,
Otec Matky všetkých žijúcich,
upevni v nás istotu,
že ty si Pánom neba i zeme,
Pánom života a smrti,
autorom bezvýznamných aj dôležitých udalostí
nášho bytia.
Upevni v nás istotu,
že sme tvojimi deťmi
a odhaľ pred nami tvár našej Matky.
Zahľadení na Máriu
budeme žiť po kresťansky,
vyhýbajúc sa nebezpečným zákrutám,
pretože nás bude podopierať
Matkina ruka...
Hector Muňoz:36 modlitieb s Máriou. Vydavateľstvo Cor
Apertum, Varšava 1996.

Preklad z poľštiny J. Melková.
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POĎAKOVANIE...
V nebi priestor a čas neexistuje. Ľudia
na zemi však často spomínajú, oslavujú
a ďakujú. 25 rokov je krásne výročie. Štvrťstoročie. Aj my sa dnes chceme poďakovať Bohu
za 25 rokov obnoveného pôsobenia pavlínov
na Slovensku.
Naša Farnosť Narodenia Panny Márie
vo Vranove nad Topľou sa stala ich prvým
súčasným, novodobým pôsobiskom, neskôr
otcovia pavlíni začali pôsobiť aj v Trnave
a v Topoľčanoch. Hoci táto farnosť žila duchovne v tajnosti aj počas prenasledovania
Cirkvi, po nežnej revolúcii život viery dostal
iný, nový trend. Tým, že k nám prišli rehoľní
kňazi, a to ešte z pustovníckeho rádu, prehĺbila sa modlitba ľudu – spoločne odriekaná aj
vnútorná, adoračná. Keďže táto rehoľa bola
Jozefom II. v Uhorsku (a teda aj na území
Slovenska) zlikvidovaná, prví kňazi z tohto
rádu prišli k nám z poľskej provincie na pozvanie otca arcibiskupa Alojza Tkáča. Boli to o.
Leander Tadeusz Pietras a o. Gregor Wach.
Čierne reverendy diecéznych kňazov vymenili
biele rehoľné habity. Postupne prichádzali
i odchádzali o. Cyril, o. Krištof, o. Dominik,
o. Kazimír, o. Martin, o. Rastislav, o. Róbert,
o. Ondrej, o. Andrej, brat Ondrej a brat Artur.
Čo so sebou doniesli a čo všetko za
25 rokov odovzdali našim veriacim kresťanom
títo „bieli anjeli“? Zorganizovali 1. pešiu púť
z Vranova do Čenstochovej. Bola to taká výnimočná duchovná „akcia“, že sa stala pravidelnou každý rok. Na tohtoročnej „štvrťstoročnej“
spievali a hudobne doprevádzali už deti prvých pútnických manželstiev. Úžasnú silu
modlitby, obety, zázrakov, ale i náročnú organizáciu duchovných cvičení „na nohách“ môžu
potvrdiť všetci tí, ktorí ju prešli aspoň raz. Po
nich prišli nezabudnuteľné nočné bdenia
v piatok či dnešné súčasné mládežnícke adorácie a chvály.
VĎAKA ZA 25 PEŠÍCH PÚTÍ...

Veľkým požehnaním práce a modlitieb
otcov pavlínov sú aj prvé povolania slovenských mladíkov, ktorí už pracujú ako kňazi,
takže mohla byť ustanovená Slovenská kváziprovincia pavlínskeho rádu, ktorej provinciálnym predstaveným je prvý slovenský pavlín o.
Martin Lehončák.
VĎAKA ZA VŠETKY KŇAZSKÉ A REHOĽNÉ
POVOLANIA...
Do vranovského kostola sme my Vranovčania chodili stále veľmi radi, ale určite nikto
z nás nevedel o ňom toľko a také dôležité poznatky, až kým vďaka o. Leandrovi prišla na
svet jedinečná kniha, na ktorú by mal byť hrdý
celý Vranov.
VĎAKA ZA VÝNIMOČNÚ PUBLIKÁCIU...
Náš chrám má nádherné oltáre: hlavný
aj bočné. Na hlavnom oltári je milostivý obraz
Panny Márie, o slzení ktorého sme sa dozvedeli
z vierohodných prameňov opäť len vďaka otcom pavlínom. Mnohí sme o tom vedeli len z
ľudového rozprávania.
VĎAKA ZA ZISTENIE DÁTUMU SLZENIA...
Sochu sv. Pavla Prvého pustovníka
máme na hlavnom aj na bočnom oltári. Od
príchodu otcov pavlínov na územie našej farnosti slávime dve odpustové slávnosti: mariánsky odpust v septembri a pavlínsky v januári.
Duchovnú prípravu pred obidvoma sprevádzajú
deviatniky, ktoré krášlia chórovo spievané hymny k sv. Pavlovi a už aj vlastné hymnické piesne k Vranovskej Panne Márii, ktorých autorom
je o. Leander.
VĎAKA ZA 25 ROKOV VYSPIEVANÝCH MODLITIEB...
Doménou pavlínskej rehole je aj nepretržitá utorková novéna, na ktorej si môžeme v
úprimnej viere vyprosiť potrebné milosti, telesné
i vnútorné uzdravenia. Možno si ešte stále málo
uvedomujeme, že toto je vzácne pútnické miesto a máme Pannu Máriu tak blízko – doma.
VĎAKA ZA NESPOČÍTATEĽNÉ PREKĽAČANÉ
ADORÁCIE...
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Určite by som mohla pokračovať
ďalej, no nemožno zabudnúť, že najväčšou
zásluhou a darom pre našu farnosť i mesto
je udelenie titulu BAZILIKA MINOR pre náš
starobylý chrám. Všetci kňazi, ktorí u nás
pôsobili aj pôsobia, majú určitú charizmu
a venujú sa tým, ktorých potrebám rozumejú,
slúžia všetkým, pomáhajú, naplno pracujú v
pastorácii a spoločnými silami obnovujú
a skrášľujú kláštor i baziliku zvnútra i navonok
VĎAKA ZA KAŽDÝ ROK, DEŇ, HODINY,
MINÚTY STRÁVENÉ S NAMI...
Len dobrotivý Pán Boh vie všetko, čo
ste s nami za tých 25 rokov prežili a zažili.
My chceme vysloviť veľké Pán Boh zaplať za
to, že ste tu, že vás máme, že sa staráte o
naše duše, že nás sprevádzate na ceste do
neba. Vy nám udeľujete Božie požehnanie
každý deň. My vám vyprosujeme tiež Božie
požehnanie na každý deň, aby ste sa na
príhovor Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov
stali svätými na púšti uprostred sveta a prinášali „ďatle“ duchovného života, po ktorých
aj my, dúfam a verím, zakúsime túžbu po
svätosti.
ĎAKUJEME, NAŠI OTCOVIA!
A. Mydlová

PROGRAM DEVIATNIKA
PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU
2015
27.8. 18.30 hod. 307. výročie slzenia
Štefan Albičuk, dekan vo farnosti Vranov nad
Topľou - Juh. Po sv. omši procesia s kópiou
milostivého obrazu Panny Márie.
28. 8. -18.30 o. Wieslaw Zając OSPPE
- farár a predstavený vo farnosti Topoľčany
29. 8. -18.30 o. Martin Lehončák OSPPE
- kváziprovinciál rehole pavlínov
30.8. -11.00 o. Arnold Chrapkowski OSPPE - generálny predstavený rádu pavlínov
– 25 výročie príchodu Pavlínov na Slovensko
31.8. -18.30 o. Robert Kurowidzki OSPPE
- kaplán vo farnosti Topoľčany
1. 9. - 18.30 o. Michal Nižnanský OSPPE
- kaplán vo farnosti Trnava
2. 9. - 18.30 o. Grzegorz Oskwarek OSPPE
- kaplán vo farnosti Trnava
3. 9. - 18.30 o. Miroslav Hruška OSPPE
- kaplán vo farnosti Trnava
4. 9. -18.30 Grzerorz Wach OSPPE
- kaplán vo farnosti Trnava,
-spieva hudobné zoskupenie JEHO DETI
5. 9. - 18.00 vdp. Martín Telepún
- farár Kračunovce
5. 9. - 21.00 vdp. Jozef Kohut
- prefekt v kňazskom seminári Košice
5. 9. - 24.00 vdp. Juraj Sitarčík
- farár Slovenská Kajňa
6. 9. - 10.30 Slávnostná sv. omša
J.E. Mons. Arcibiskup Bernard Bober
Bazilika minor Narodenia Panny Márie vo
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Vranove nad Topľou

PROGRAM ODPUSTOVEJ
SLÁVNOSTI

SOBOTA 5. 9. 2015

16.30 Korunka k Božiemu milosrdenstvu,
Kongregácia sestier Matky Božieho milosrdenstva, - Nižný Hrušov
17.00 Bolestný ruženec, Kongregácia školských sestier de Notre Dame, Vranov - Juh
18.00 Svätá omša -. celebruje
vdp. Martin Telepún, farár Kračúnovce,
spieva zbor Lumen
19.30 Procesia s kópiou milostivého obrazu
Panny Márie, slávnostný ruženec
21.00 Rocková sv. omša, celebruje vdp.
Jozef Kohut, prefekt Košického seminára
22.30 Program pripravený mladými zo Spoločenstva pri bazilike
24.00 Svätá omša, celebruje
vdp. Juraj Sitarčík, farár, Slovenská Kajňa

NEDEĽA 6. 9.
2015
1.00 Agapé v chodbe pri sakristii, Katolícka
Jednota Slovenska
1.30 Tichá adorácia, Spoločenstvo Neokatechumentátnej cesty
2.30 Tichá adorácia, Ružencové bratstvo
3.30 Tichá adorácia, Svetský rád bosých karmelitánov a nositelia škapuliara
4.30 Tichá adorácia, Tretí rád sv. Františka
5.30 Ruženec svetla - Večeradlo
6.30 Sv. omša, celebruje o. O. Kentoš OSPPE
7.20 Hodinky o Nepoškvrnenom počatí Panny
Márie
8.00 Svätá liturgia východného obradu
9.30 Slávnostný ruženec, peší pútnici z Trebišova a Giraltoviec
10.30 Slávnostná sv. omša, celebruje
J. E. Mons. B. Bober, arcibisku;
spievajú zbory Lumen a Bambino Luci

Niektoré pamätné dni
15. augusta 1195 – narodil sa sv. Anton Paduánsky, učiteľ Cirkvi.
16. augusta 1815 – narodil sa sv. Ján Bosco, zakladateľ kongregácie saleziánov.
27. augusta 1910 – pred 105 rokmi sa narodila bl. Matka Tereza, zakladateľka Spoločnosti sestier
milosrdnej lásky, samaritánka dnešných čias, nositeľka Nobelovej ceny.
27. augusta 1708 – pred 307 rokmi slzil milostivý obraz Panny Márie Vranovskej.
30. augusta 1780 – pred 235 rokmi umrel Romuald Hadbavný, kamaldulský mních, kláštorný
historik, prvý prekladateľ Svätého písma u nás.
1. septembra 1990 – príchodom o. Leandra Tadeusza Pietrasa OSPPE do Vranova sa
po vyše 200 rokoch na Slovensko vrátil Rád svätého Pavla Prvého
pustovníka. Tohto roku je to 25. výročie obnovenia pavlínskeho rádu
na Slovensku.
8. septembra 1875 – pred 140 rokmi vznikla Spoločnosť Slova Božieho – Societas Verbi
Divini (SVD), ktorú založil P. Arnold Janssen.
12. septembra 335 – pred 1680 rokmi bola slávnostná posviacka Chrámu Božieho hrobu
v Jeruzaleme.
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Z farskej matriky
KRSTY: Ján Vojtek, Izabela Romanová,
Martin Filičko, Jakub Ungrady, Rebeka
Bajzová, Emma Mattová, Michal Petro,
Klára Kriváková, Paulína Dudová

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:
Imrich Skočen (85), Andrej Bazyľak(83)
Milota Mataninová (68)

OHLÁŠKY
Peter Urban, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Lucia Baranová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
3. ohláška: 30. 08. 2015
Martin Lukáč, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Michala Čopánová, narodená a bývajúca v Humennom
3. ohláška: 30. 08. 2015
Jakub Sukeľ, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Nižnej Sitnici
a Dominika Porvazníková, narodená v Humennom a bývajúca vo Vranove nad Topľou
3. ohláška: 30. 08. 2015
Peter Ihnat, narodený v Svidníku bývajúci v Kapišovej
a Katarína Hurňáková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou;
2. ohláška: 30. 08. 2015
3. ohláška: 06. 09. 2015
Tomáš Mikloš, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Michaela Haníková, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Slovenskej Kajni
1. ohláška: 30. 08. 2015
2. ohláška: 06. 09. 2015
3. ohláška: 13. 09. 2015
Marek Hotovčín, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Mária Onuferová, narodená v Humennom a bývajúca v Kalinove
1. ohláška: 30. 08. 2015
2. ohláška: 06. 09. 2015
3. ohláška: 13. 09. 2015
Marián Kitko, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Monika Hládeková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
1. ohláška: 30. 08. 2015
2. ohláška: 06. 09. 2015
3. ohláška: 13. 09. 2015
František Humeník, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Sedliskách
a Zuzana Tőmőryová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
1. ohláška: 30. 08. 2015
2. ohláška: 06. 09. 2015
3. ohláška: 13. 09. 2015
Erik Neubauer, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
a Jana Šenitková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
1. ohláška: 30. 08. 2015
2. ohláška: 06. 09. 2015
3. ohláška: 13. 09. 2015
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