
 Slávnosťou Krista Kráľa vstupujeme do po-
sledného týždňa v období Cez rok. Dnešný 
sviatok nám dáva orientáciu a istotu pre ži-
vot v súčasnej chaotickej dobe.  
 Istota je v pravde. Pravá pravda 
nám bola zvestovaná v Božom zjavení. 
Ježiš sám hovorí: „Ja som sa preto narodil  
a preto som prišiel na svet, aby som vydal 
svedectvo o pravde. Každý, kto je z pravdy, 
počúva môj hlas.“ Ježiš nám v celej svojej 
náuke odhaľuje Boha. Predstavuje nám ho 
ako niekoho blízkeho, ktorému môžeme 
dôverne povedať otecko, ocko (abba!). Nau-
čil nás modlitbu Otčenáš, aby sme sa s ním 
mohli rozprávať. V podobenstvách nám 
priblížil Otcovu lásku i milosrdenstvo. Dal 
nám svedectvo o Pravde, ktorou je sám 
Boh. Preto každý, kto počúva jeho hlas, je 
priateľom pravdy a patrí do jeho kráľovstva. 
Svoje svedectvo o pravde doložil účinným 
spôsobom. Dobrovoľne položil život za nás. 
Z lásky k nám svojou poslušnosťou a láskou 
k nebeskému Otcovi berie na seba kríž, aby 
vynahradil, napravil našu nelásku a never-
nosť.  
 Prijíma titul kráľa. Kráľ totiž podľa 
vtedajších pomerov znamenal absolútnu 
autoritu. Ježiš tým chce naznačiť, že jeho 
svedectvo treba prijať s absolútnou istotou, 
tak ako sa vtedy prijímali výpovede kráľa. 
Ako sa ľudia stavajú k Ježišovi? Mnoho 
prezrádza krik Židov, keď im Pilát predstavil 
zbičovaného Ježiša slovami: „Hľa, váš kráľ!“ 
Židia sa ho vzdali kričaním: „Preč s ním! 
Preč s ním! Ukrižuj ho!“(Jn 19, 15). Toto od- 

mietnutie sa v rôznych obmenách ozývalo        
v každom storočí. V súčasnosti ho možno 
počuť veľmi silno a zreteľne. Človek odmieta 
pravdu, ktorú Ježiš zvestoval, a tým odmieta aj 
jeho samého. Skúša experimentovať a hľadá 
vlastnú pravdu, ktorá by nevyžadovala seba-
zapieranie a obetu. Hľadá ľahkú cestu životom,  
a pritom si neuvedomuje, že blúdi. Dokonca aj 
niektorí kresťania sa držia lží, podvodov, klam-
livých ilúzií a zotrvávajú v nich. Svoje svedo-
mie upokojujú tvrdením, že to so svojou vierou 
myslia úprimne. Úprimnosť má však cenu len 
vtedy, keď veríme pravde, len v spojení s prav-
dou. Ak teda niekto nenávidí alebo kradne, 
smilní, alebo podvádza, alebo siaha na česť 
blížneho atď., nie je v pravde a vo svojom 
vnútri zhadzuje Ježiša z trónu. Tí však, ktorí 
milujú pravdu, počúvajú Ježišov hlas a svedčia 
o krásnych Božích skutkoch.  
 V katolíckom rozhlase občas vysielajú 
skúsenosti ľudí, ktorí sa snažia žiť podľa Evan-
jelia. Tak jedna mladá žena rozprávala: „Pri 
bohoslužbe ma oslovila jedna veta z evanjelia. 
Kňaz čítal: „Ak má tvoj brat niečo proti tebe, 
nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa 
najprv zmieriť so svojím bratom.“ Hneď som si 
pomyslela: „Ja azda nemám nič proti nikomu.“ 
No hneď som si uvedomila, že to nie je pravda. 
Máme príbuzných, s ktorými sme  pre rôzne 
hlúposti prerušili styky. Tie slová mi ležali na 
srdci a pociťovala som potrebu zmierenia. 
Zavolal som najmladšieho brata, natrhali sme 
zo záhrady marhule a išli sme navštíviť tú rodi-
nu. Boli sme pripravení, že nás možno prijmú 
zle. Odstrániť nepriateľstvo nie je ľahká vec.   

21. 11. 2015  —  5. 11. 2015 
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S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

Mojou najväčšou túžbou je, aby duše spoznali, že Ty si ich večným šťastím, 
aby uverili v Tvoju dobrotu a oslavovali Tvoje nekonečné milosrdenstvo.                                                         

                                                                                                             Sv. Faustína 

 
 
 

ADVENT – ČAKAJÚCI BOH 
 

 Pár slov samého Boha duši ako si Ty ... Pár slov do obdobia, v ktorom čakáme    
na príchod Pána. Najprv jeho druhý príchod na konci vekov a v druhej polovici Adventu 
jeho prvý príchod. Tentoraz to však bude o čakaní Boha na človeka ... 
Tak veľmi túžim, aby si v sebe prežil advent ...  
Tak veľmi túžim, aby sa rozplynula tvoja odmietavosť i chladná uzavretosť.  
Aby si mi znova pozrel do očí.  
Veď ti vychádzam v ústrety na všetkých tvojich cestách,  
a predsa som ešte nikdy k tebe nesmel pristúpiť... 
Ja, tvoj Boh. 
Tak veľmi túžim s tebou prebývať, byť ti nablízku a pomáhať ti znášať všetky bremená.  
Veď ti vychádzam v ústrety vo všetkých tvojich želaniach,  
a predsa som ešte nikdy nesmel žiadne z nich splniť...  
Ja, tvoj Boh. 
Tak veľmi túžim, aby si ma vpustil do svojho smútku,  
trápení, do svojich porážok  i svojho plynúceho času.  
Veď ti vychádzam v ústrety do všetkých tvojich väzení,  
a predsa som ťa ešte nikdy nesmel oslobodiť...  
Ja, tvoj Boh. 
Tak veľmi túžim znova sa zrodiť v tvojom meste,  
na tvojej ulici, v tvojom dome  
a v tvojom srdci.  
Veď ti vychádzam v ústrety od večnosti k večnosti – 
a hľadám len teba!  
JA, TVOJ BOH! 

 

                  www. misie.sk                   Ľubica  S. 

Ale spoliehali sme sa na Ježiša, že nám 
pomôže, lebo konáme tak, ako to od nás 
očakáva. Príbuzní nás prijali tak, že na to 
nikdy nezabudnem. Bratovi dali čokoládu  
a mamke poslali nádhernú kyticu zo svojej 
záhrady. To bol začiatok nášho nového pria-
teľstva.“ 
  Kde panuje Kristus Kráľ, tam panujú 
nebeské vzťahy. Kde panuje Kristus, tam sa 
odstraňujú všetky bariéry nelásky.  
   

Zároveň vyslovujem poďakovanie všetkým 
farníkom, ktorí prispeli svojimi milodarmi, fi-
nančnými príspevkami na podporu zaobstara-
nia novej spovednice do nášho chrámu. Celko-
vé náklady na jej zhotovenie boli 3624,- €. Pev-
ne verím, že v nastávajúcom Jubilejnom roku 
Milosrdenstva sa stane miestom stretnutia  
s odpúšťajúcim a milujúcim Bohom.  
                                                                                     
                    O. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár 



3 

Medailónik svätých  
 

 
 
 Aj keď panna a mučenica svätá Katarí-
na žila v 4. storočí, kedy sa žilo úplne ináč, 
myslím, že nám má čo povedať aj dnes.  
 Bola veľmi pekná a vzdelaná. Narodila 
sa v Alexandrii v šľachtickej rodine. Obrátila sa 
na kresťanstvo, avšak tam sa jej príbeh nekon-
čí. Obrátila tiež veľa ľudí a to sa jej stalo osud-
ným. Mala vtedy približne 18 rokov. Miestodrži-
teľ Maxencius nenávidel kresťanov a to Katarí-
na kritizovala. Maxencius preto upálil 50 veria-
cich, ktorí sa obrátili vďaka Kataríne. Napokon 
začal prenasledovať aj ju. Dal jej návrh – krá-
ľovský sobáš, ak sa vzdá viery. Avšak ona ne-
súhlasila, a tak ju uväznil. Ani vtedy nestrácala 
čas a počas väzby obrátila Maxenciovu ženu 
a dokonca 200 vojakov. Maxencia to neskutoč-
ne rozhnevalo, všetkých dal popraviť a Katarínu 
dal priviazať na koleso obité klincami a v tom ju 
vláčil. No koleso sa rozpadlo a to narušilo cisá-
rove plány. Preto ju nechal dlhé dni bez potra-
vy. Ona sa však vždy zázračne uzdravila. A tak 
Maxencius, zdesený týmito zázrakmi, dal ju 
napokon sťať mečom. 
 Spomienka na sv. Katarínu sa v Cirkvi 
slávi 25. novembra. Je patrónkou dievčat, pa-
nien, manželiek, učiteľov, žiakov, filozofov, 
teológov a všetkých profesií, ktoré majú niečo 
spoločné s kolesom. V ikonografii býva najčas-
tejšie zobrazovaná so zlomeným kolesom, 
mučeníckou palmou, knihou, mečom, korunou. 
Spolu so sv. Barborou (4. dec.) a sv. Margitou 
je zaradená medzi pomocníkov v núdzi. 
 Aj keď dnes žijeme v 21. storočí, nezna-
mená to, že privádzať ľudí ku kresťanstvu je 
staromódne, že to nemá zmysel. Každý z nás 
môže svedčiť svojím životom. Vezmime si prí-
klad od svätej Kataríny.   

                                                                                                                 
                                       Erika Kušnírová 

 
 
 

 
SVATÁ KATARÍNA ALEXANDRIJSKÁ 

Obr: http://tony66.blog.cz/1007 
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ADVENTNÝ VENIEC 
 
 Odnepamäti bol veniec symbolom 
víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii 
sa píše o venci ako o prejave úcty, radosti a 
víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold 
tomu, ktorý je očakávaný a prichádza ako 
Víťaz, Kráľ a Osloboditeľ.  
 Svetlo zažatých sviec naznačuje 
prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje 
temnotu a strach, lebo on je „svetlo sveta“. 
Kruh venca je symbolom Božej večnosti, 
štyri sviečky predstavujú štyri týždne ktoré 
predchádzajú Vianociam. 
 Tradícia adventných vencov sa 
začala v prvej polovici 19. storočia. Známy 
je príbeh nemeckého protestantského teoló-
ga Johanna Henricha Wicherna, ktorý sa 
narodil v roku 1808 ako najstarší syn a mal  

 
 
ešte sedem súrodencov. Stal sa vychovávate-
ľom a pôsobil ako učiteľ v nedeľnej škole. Túžil 
pomáhať chudobným ľuďom a podarilo sa mu 
zriadiť v Hamburgu útulok pre chudobné a 
opustené deti. Nazval ho Drsný dom, v ktorom 
sa opustené deti pod jeho opaterou priúčali aj 
remeslám. Na základe neustálych otázok týchto 
detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, rozho-
dol sa zhotoviť drevený veniec s 24 sviečkami, 
ktorý bol akýmsi „predchodcom“ dnešných ad-
ventných vencov. Na drevené koleso pripevnil 
tenšie červené a štyri hrubšie biele sviece, kto-
ré symbolizovali štyri adventné nedele, a každý 
deň jednu z nich zapálil, v nedeľu vždy hrubšiu 
sviecu.   
 
www.congregatiojesu.sk   
                                Ľubica S. 
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Z LISTOV NAŠICH PÚTNIČIEK  

PRIVIEZLI SME VZÁCNE RELIKVIE  
 
Úcta k ostatkom svätcov je stará 

ako Cirkev samotná. Veriacemu človeku by 
malo byť zrejmé, že relikvia nie je talizman, 
ale že je to niečo, čo uctievame kvôli človeku, 
ktorý za života žil v úzkom spojení s Ježišom 
Kristom. Jeho blízky vzťah s Bohom má byť 
inšpiráciou pre náš život. Úcta k jeho ostat-
kom alebo k veciam, ktoré mu kedysi patri-
li, nám v spojení s modlitbou slúžia ako posila 
či prostriedok na utvrdzovanie našej osobnej 
viery.   

V dňoch 30. 10 – 31. 10. 2015 mali 
sme možnosť zúčastniť sa na autobusovej 
púti do Krakova. Iniciátorom tejto púte bol o. 
Rastislav Ivanecký OSPPE, farár. Hlavným 
cieľom bolo priniesť vzácne relikvie sv. Faus-
tíny Kowalskej do našej Farnosti Narodenia 
Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Bola 
to vzácna udalosť, keďže ohlásený nový cir-
kevný rok  2016 bude zasvätený Božiemu 
Milosrdenstvu a táto svätica bola pri zrode 
úcty k Božiemu Milosrdenstvu.  
   Veriaci farníci, ktorí sa zúčastnili sláv-
nostnej sv. omše spojenej s odovzdávaním 

relikviára s ostatkami svätice, vypočuli si veľ-
mi zaujímavé životné príbehy z úst rehoľnej 
sestry z Kongregácie sestier Matky Božieho 
Mi losrdenstva .  Sest ra  rozpráva la 
o najnovších zázračných uzdraveniach, ktoré 
sa skutočne odohrali po pokornej modlitbe 
adresovanej Božiemu Milosrdenstvu 
s prosbou o orodovanie sestry Faustíny na 
daný úmysel. 
        Čo dodať na záver? Svätý Ján Pavol II. 
povedal v roku 2000 pri svätorečení sr. Faustí-
ny: „Ľudstvo nenájde pokoj, kým sa s dôverou 
neobráti na Božie milosrdenstvo“ (por. citát 
z Denníčka). Inými slovami povedané, cez po-
božnosť úcty k Božiemu Milosrdenstvu Boh dal 
ľudstvu opäť obrovskú šancu odprosovať ho za 
svoje hriechy a zároveň dal ľudstvu  ďalšiu 
úžasnú možnosť vyprosiť si potrebné milosti 
v tomto živote i po smrti.  

Kiežby prítomnosť prinesenej relikvie 
svätice – našej novej farníčky – nám všetkým 
toto neustále pripomínala.  

   Veronika F. 
Poznámka red.: Relikviár je momentálne umiestnený 
v pavlínskej kaplnke. Plánuje sa však v blízkej budúc-
nosti umiestniť do presklenej vitrínky v bočnom oltári 
sv. Klimenta. 
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 Kurz ALFA 
 
 Alfa kurz. Už po niekoľkýkrát v našej 
farnosti. A počet účastníkov láme rekordy... 
Čo to však Alfa kurz je? 
 Je to kurz najmä pre mladých ľudí, 
ktorí chcú hlbšie spoznávať kresťanskú 
vieru. Je im priblížená pomocou ôsmich 
príhovorov (na ôsmich stretnutiach). Pred-
kladá nám otázky, aby sme premýšľali, 
napríklad o tom, z čoho žijeme, čo je zmys-
lom nášho života – a najmä: „Je v živote 
niečo viac?“, na ktoré počas stretnutí spo-
ločne hľadáme odpoveď. 
 Alfa večer sa skladá z viacerých 
častí. Najčastejšie začína nejakou aktivitou, 
napríklad scénkou o odpustení a pod.; po-
kračuje spoločnou večerou, ktorá dáva prí-
ležitosť vzájomne sa zoznámiť. Ďalším bo-
dom sú CHVÁLY, čiže modlitba piesňami  
s hudobným sprevádzaním, ktorých úlohou 
je vtiahnuť zúčastnených do rozhovoru 
s Bohom. Jadrom, podstatnou časťou celé-
ho stretnutia je prístupná, zrozumiteľná 
prednáška či príhovor kňaza alebo niekedy 
aj laika, na ktorý nadväzuje diskusia 
v skupinkách. Prednášky sú venované ta-
kým témam, ako sú napríklad: Prečo a ako 
sa modliť? Prečo a ako čítať Bibliu? alebo 
Prečo a ako s inými hovoriť o viere? Najčas-
tejšie je to príhovor mladých k mladým. 
Diskusia dáva priestor na vyjadrenie a vý- 
menu svojich názorov, premýšľanie, možnosť 
poradiť sa a pod. Také otváranie očí slepým, 
uší hluchým... Kurz sprevádza aj modlitebný 
tím, ktorý modlitbou vyprosuje milosti pre 
účastníkov kurzu, aby to neboli síce príjemné, 
ale iba povrchne prežité chvíle.  

 Rozhodli sme sa teda tento Alfa kurz 
zopakovať aj tohto roku. Zúčastnených bolo 
okolo 150 mladých (už) priateľov. Miestnosť 
úplne plná. 
 Vyvrcholením kurzu, ktorý účastníci 
absolvovali, je ALFA DEŇ. Vtedy je program 
ešte bohatší, keďže stretnutie trvá celý deň. 
Zúčastnených čaká viac príhovorov, viac uva-
žovania, viac modlitby (vedomejšie prežitej). 
Tento DEŇ sme v našej  farnosti tohto roku 
mali 21. novembra.    
 A keď „čítame“ spätnú väzbu, vieme, že 
to, čo robíme nie je premárnený čas. 
        
                                                Erika Kušnírová 

Z   ĽUDOVÝCH   PRANOSTÍK 
 

 Sv. Alžbeta (17. nov.) za plný košík sviatkov prináša. 
 Na sv. Katarínu (25. nov.) schovaj sa pod perinu. 
 Keď na Katarínu stojí hus na ľade, na Vianoce bude stáť na blate. 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

22. novembra 1950 – vo Varšave bola založená Svetová rada mieru. 
23. novembra 1870 – narodil sa Štefan Banič, vynálezca  a konštruktér leteckého padáka. 
23. novembra 1964 – pápež bl. Pavol VI. potvrdil kult Sedembolestnej Panny Márie                            
  a šaštínsky chrám povýšil na baziliku minor.  
25. novembra 188 – narodil sa pápež svätý Ján XXIII. 
28. novembra 1828 – umrel Štefan Augustíni, kňaz, bernolákovský spisovateľ (nar. 1735).  
30. novembra 1900 – umrel Oscar Wilde, írsky dramatik. 
30. novembra 1963 – bl. Pavol VI. vydal apoštolský list motu proprio Pastorale munus. 
1. decembra 1581  – umrel sv. Edmund, mučeník (nar. 1540). 
1. decembra 1836  – umrel Jozef Ignác Bajza, kanonik, osvietenský spisovateľ, autor prvého 
  slovenského románu René mládenca príhody a skúsenosti (nar. 1755). 
2. decembra 1847  – umrel Ján Pyrker, spišský biskup, benátsky patriarcha, zakladateľ  
    učiteľskej preparandie v Spišskej Kapitule. 
4. decembra 1563 – skončil sa Tridentský koncil, ktorý trval osemnásť rokov. 
4. decembra 1821  – narodil sa Martin Hattala, kňaz, jazykovedec, upravovateľ štúrovskej  
     slovenčiny, autor gramatiky. 
4. decembra 1885  – umrel blahoslavený Adolf Kolping, kňaz, pedagóg, sociálny reformátor. 
5. decembra 1870  – umrel Alexander Dumas, francúzsky spisovateľ historických románov. 
6. decembra 1745  – umrel ostrihomský arcibiskup a prímas Imrich Esterházi, zakladateľ  
    bratislavského kláštora alžbetínok 
V tomto roku uplynulo 500 rokov, čo v Humennom bolo založené katolícke gymnázium, na ktorom 
pôsobil aj sv. Štefan Pongrác, jeden z košických mučeníkov. 

OZNAMY 
1. Dňa 27. novembra 2015 (piatok) pri večernej sv. omši o 18.00 hod. budeme mať mož-
nosť uctiť si relikvie sv. Ondreja. Sv. omšu bude celebrovať emeritný arcibiskup Mons. 
Alojz Tkáč. 
 
2. V nedeľu dňa 13. decembra 2015 pri sv. omši o 11.00 hod. sa bude v našej bazilike 
konať slávnostné symbolické otvorenie Brány Milosrdenstva pri príležitosti začiatku 
mimoriadneho, Jubilejného roku Milosrdenstva.  Slávnostnú sv. omšu bude celebrovať 
generálny vikár Mons. Pavol Dráb 
          Podľa želania pápeža Františka po celý tento rok v každom chráme určenom bis-
kupmi budú môcť veriaci získať plnomocné odpustky pri splnení obvyklých podmienok.    
Vo Vranovskom dekanáte za takýto chrám bola zvolená Bazilika minor Narodenia Pan-
ny Márie. 



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: Tamara Dudová, Alex Arsenjev, 
Darius Peter Hreško, Matthew Valognes 

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI: 
Júlia Kočanová (80), Mária Hromá (63) 
Kamila Varholová (84),   

HUMOR 
Mamička sa pýta 10-ročného syna, čo sa učili na náboženstve. Chlapec hovorí: 
- No, pani katechétka nám hovorila o tom, ako Boh vyslal Mojžiša za nepriateľské línie na záchran-
nú misiu, ktorá mala vyviesť Izraelitov z Egypta. Keď sa dostal k Červenému moru, nechal svojich 
ženistov urobiť pontónový most a všetkých dostal na druhú stranu. Potom vysielačkou požiadal 
veliteľstvo o leteckú podporu. Ich bombardéry vyhodili most do vzduchu a misia bola splnená. 
- Naozaj takto vám to hovorila pani katechétka? 
- No, nie presne. Ale keby som ti to povedal tak, ako to ona povedala, neverila by si mi. 

Kalendárium pripomína     
22. 11. – Ne: 34. nedeľa v cezročnom období – Krista Kráľa; slávnosť 
                     Vo všetkých farských kostoloch sa pred Sviatosťou Oltárnou koná obnova                    
           zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.                        
23. 11. – Po: Sv. Klement I., pápež a mučeník; sviatok 
24. 11. – Ut: Sv. Ondrej Dung-Lac a spoločníci, mučeníci; ľubovoľná spomienka 
25. 11. – St: Sv. Katarína Alexandrijská, panna a mučenica; ľubovoľná spomienka 
28. 11. – So: Končí sa Cezročné obdobie 
29. 11. – Ne: 1. adventná nedeľa – Rok C, cyklus II. 
30. 11. – Po: Sv. Ondrej, apoštol; sviatok 
3. 12. – Št: Sv. František Xaverský, kňaz; spomienka 
                   Deň modlitieb za kňazské a rehoľné povolania 

4. 12. – Pi: Sv. Ján Damascénsky, kňaz a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
                     Sv. Barbora 
                     Prvý piatok v mesiaci  

S u d o k u 


