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SLOVO NA ÚVOD
Dňa 8. decembra začal mimoriadny Svätý
rok milosrdenstva. V súlade s bulou Misericordiae vultus v Košickej arcidiecéze boli
vybrané chrámy, v ktorých počas Svätého
roka budú otvorené symbolické Brány milosrdenstva, aby veriaci, ktorí tam budú prichádzať, boli dotknutí milosťou a našli cestu
k obráteniu. Vo vranovskom dekanáte za
takýto privilegovaný chrám je určená naša
bazilika. Symbolom Brány milosrdenstva je
hlavný vchod do chrámu.
Keď veľký francúzsky dominikánsky kazateľ a misionár Lacordaire, ktorý kázal takmer
vo všetkých chrámoch Normandie, ležal na
smrteľnej posteli, obklopili ho mnohí známi
a priatelia, aby ho potešili. Jeho predstavený
však videl, že niečím trpí, že ho niečo trápi.
Keď sa ho opýtal na príčinu, veľký kazateľ
odpovedal: „Smrti sa nebojím, veď som o nej
toľko kázal a viem preto, že zákonu smrti sa
ani ja nevyhnem. Aj to ma uspokojuje, že
z Božej milosti som mohol kázať Božie slovo
z toľkých kazateľníc rodného Francúzska.
Jedno si však vyčítam: tak málo som hovoril
o Božom milosrdenstve...“
Na túto myšlienku – viac hovoriť o dobrotivom a milosrdnom Bohu – sa akosi často
v minulosti zabúdalo. Niekedy aj kazatelia
akosi viac hovorili o Božom treste, o pekle,
než o Božom milosrdenstve. A pritom Božie
milosrdenstvo je tá Božia vlastnosť, ktorú
najviac obdivujeme a o ktorej obzvlášť dnes
musíme viac hovoriť. Hovoriť o tom, že Boh
je nekonečne dobrý a milosrdný ku každé-

mu, kto chce dobre, a že naveky budú platiť
slová: Kto k Bohu urobí jeden krok, tomu
Boh vyjde v ústrety sto krokov.
Božiu lásku pekne zobrazil Ježiš Kristus
v podobenstve o márnotratnom synovi. Jeho
staručký otec iste dlho čakal na návrat svojho
syna, čo sv. Lukáš takto zapísal: „Ešte bol
ďaleko, keď ho zazrel jeho otec, a bolo mu ho
ľúto...“ (Lk 15, 20). Pravdepodobne čakal každý deň pred svojím domom. Vedel, ako to
skončí. Keď ho jedného dňa uvidel – iste bol
otrhaný, schudnutý a možno aj špinavý, ale
spoznal ho: „...bolo mu ho ľúto. Pribehol
k nemu, hodil sa mu okolo krku a vybozkával
ho“ (Lk 15,20). Z jeho návratu sa raduje on
i celý dom.
Toto podobenstvo je jedno z najkrajších, aké
povedal Ježiš. To preto, že nikto nedokázal
lepšie opísať cestu hriešnika k Bohu. Každá
spoveď, ktorá je dobre vykonaná, je opakovaním návratu márnotratného syna do otcovho
domu. Toto podobenstvo dáva nádej aj tomu
najväčšiemu hriešnikovi, že ho nebeský Otec
prijme a odpustí mu všetko, ak sa obráti a začne nový život.
Poučme sa z tých slov, ktoré hovoria o veľkom Božom milosrdenstve: Aj keby na tomto
svete zvíťazilo bezprávie, aj keby si dnešné
ľudstvo pre svoje hriechy zaslúžilo novú
„potopu“, utiekajme sa k Otcovej láske. Ľudská
láska má veľkú moc, ale moc Božej lásky je
nesmierne veľká! Ctihodný Nifont, biskup Konštancie na Cypre, napísal slová, ktoré sú písané životom a ktoré sú posilou pre nás všet-

kých: „Niet hriechu, ktorý by premohol Božie milosrdenstvo.“ Aj Panna Mária v priebehu dejín niekoľkokrát oznámila svetu, že ak sa ľudia neobrátia k Bohu a jej synovi, zahynú. Jej slová treba brať
vážne!
Pokoj a milosrdenstvo, kým žijeme na zemi, potrebujeme ako ryba vodu a vták povetrie.
Myšlienka na večný život nech je často spojená s volaním našich sŕdc: „Milosrdný Ježiš, zmiluj sa!
O. Rastislav Ivanecký OSPPE, farár

BAZILIKA NARODENIA PANNY MÁRIE
je privilegovaný chrám s Bránou milosrdenstva
Milý pútnik! Pri vstúpení do privilegovaného chrámu
mimoriadneho Svätého roku milosrdenstva môžeš
v ňom získať úplné odpustky za týchto podmienok:
1. PREJSŤ BRÁNOU MILOSRDENSTVA
2. VYSPOVEDAŤ SA
Spoveď možno vykonať niekoľko dní predtým; jedna
spoveď stačí na získanie viacerých úplných odpustkov, ak sa medzičasom nedopustíme hriechu.
3. PRISTÚPIŤ K SVÄTÉMU PRIJÍMANIU
Podľa možnosti v ten istý deň. K novému získaniu
úplných odpustkov je potrebné znova pristúpiť
k svätému prijímaniu.
4. POMODLIŤ SA NA ÚMYSEL SVÄTÉHO OTCA
Stačí raz Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu.
5. ÚPLNÉ ODPUSTKY
Môže ich získať len ten, kto ľutuje všetky svoje
(aj všedné) hriechy a je rozhodnutý chrániť sa
v budúcnosti všetkých (i všedných) hriechov.

Slovo na zamyslenie
Najsvätejšia Trojica, dôverujem v tvoje nekonečné milosrdenstvo. Boh je mojím
Otcom, a tak ja, jeho dieťa, mám plné právo na jeho Božské srdce.
Sv. Faustína
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Medailónik svätých
Svätá Františka Xaveria Cabrini

Emigrovala, aby mohla pomáhať. Hľadala chudobných, biednych a chorých.
Keď 22. decembra 1917 zomrela vo veku
šesťdesiatsedem rokov, poznala a milovala ju
celá Amerika. Založila tu šesťdesiatsedem
domov pre siroty a pre chudobných chorých
Kolumbove nemocnice. Smútilo za ňou päťtisíc
sirôt a vyše stotisíc pacientov, ktorí sa liečili
v ňou spravovaných nemocniciach po celých
Spojených štátoch. Františka Xaveria bola
neúnavnou misionárkou Nového sveta, ktorá
dokázala vyprosiť od ľudí a vymodliť od Boha
hojnosť darov pre nešťastníkov, ktorí nemali
toľko šťastia ako pár vyvolených emigrantov.
Jej kanonizácia prebehla nezvykle rýchlo,
lebo na ňu vydal pápež dišpenz od povinnej
päťdesiatročnej lehoty od smrti. Františku
Xaveriu Cabrini vyhlásil pápež Pius XI. v novembri 1938 za blahoslavenú a pápež Pius XII.
v júli 1946 za svätú. Ten istý pápež ju 8. septembra 1950 vyhlásil za nebeskú patrónku
všetkých vysťahovalcov.
Ľubica S.
In: S. Háber (z pripravovanej knihy Svätí na každý deň)

Pápež svätý Pius X., jej súčasník, nazval túto
nám málo známu sväticu „pravou apoštolkou
evanjelia." Táto útla radová sestrička vykonala
obrovské misionárske dielo na americkom kontinente. Meno Xaveria si vybrala sama, lebo
túžila naplniť vôľu svätého Františka Xaverského, ktorý ako veľký apoštol Ázie zomrel pred
bránami Číny. Aj Františka Xaveria chcela
odísť z rodného Talianska na misie do Číny,
ale Svätý Otec ju od toho odhovoril. Požiadal
ju, nech jej Čínou je Amerika.
Františka sa narodila v roku 1850 ako posledná z trinástich detí v rodine roľníkov. Keď
mala 20 rokov, prišla o oboch rodičov. Začala
sa starať o siroty v Taliansku.
Ale túžbou Františky Xaverie boli misie. Preto
založila spoločnosť Misionárok Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho, ktorej stanovy schválil pápež
Lev XIII.
Do New Yorku prišla ako tridsaťdeväťročná
a začala vykonávať misionársku prácu medzi
talianskymi emigrantmi v Severnej Amerike.
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LITÁNIE K BOŹIEMU MILOSRDENSTVU
Láska Božia je kvetom a milosrdenstvo ovocím.
Pochybujúca duša nech číta tieto myšlienky
o milosrdenstve,
a tak sa stane dúfajúcou.
Milosrdenstvo Božie, prameniace z Otcovho lona,
dôverujem v teba.
Milosrdenstvo Božie, najvznešenejšia Božia vlastnosť, dôverujem v teba
Milosrdenstvo Božie, nepochopiteľné tajomstvo,
Milosrdenstvo Božie, prameň vytryskujúci z tajomstva Najsvätejšej Trojice,
Milosrdenstvo Božie, z ktorého pramení všetok život a šťastie,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si nad nebesami,
Milosrdenstvo Božie, prameň zázrakov,
Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš celý vesmír,
Milosrdenstvo Božie, zostupujúce na svet v podobe vteleného Slova,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si vyšlo z otvorenej rany Srdca Ježišovho,
Milosrdenstvo Božie, prebývajúce v Srdci Ježišovom pre nás, ale zvlášť pre hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, nepreniknuteľné v ustanovení Sviatosti Oltárnej,
Milosrdenstvo Božie v ustanovení svätej Cirkvi,
Milosrdenstvo Božie vo sviatosti svätého krstu,
Milosrdenstvo Božie v našom ospravedlnení skrze Ježiša Krista,
Milosrdenstvo Božie, sprevádzajúce nás po celý život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás chrániš zvlášť v hodine smrti,
Milosrdenstvo Božie, darujúce nám nesmrteľný život,
Milosrdenstvo Božie, ktoré nás sprevádzaš v každej chvíli života,
Milosrdenstvo Božie, chrániace nás od pekelného ohňa,
Milosrdenstvo Božie, obracajúce zatvrdilých hriešnikov,
Milosrdenstvo Božie, div pre anjelov, nepochopiteľné pre svätých,
Milosrdenstvo Božie, vo všetkých Božích tajomstvách prítomné,
Milosrdenstvo Božie, dvíhajúce nás z každej biedy,
Milosrdenstvo Božie, prameň nášho šťastia a radosti,
Milosrdenstvo Božie, ktoré si nás z ničoho povolal k bytiu,
Milosrdenstvo Božie, ktoré objímaš všetky diela svojich rúk,
Milosrdenstvo Božie, koruna všetkého, čo je a bude,
Milosrdenstvo Božie, v ktorom sme všetci ponorení,
Milosrdenstvo Božie, sladké uspokojenie zranených sŕdc,
Milosrdenstvo Božie, jediná nádej zúfajúcich duší,
Milosrdenstvo Božie, odpočinok a pokoj sŕdc uprostred ťažkostí,
Milosrdenstvo Božie, rozkoš a radosť svätých duší,
Milosrdenstvo Božie, vzbudzujúce nádej všetkých nádejí,
Určené pre súkromnú pobožnosť.
Imprimatur: Kuria Metropolitalna v Krakowie.
In: Vydavateľstvo Michala Vaška, Prešov, 1998.
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AKÉ VIANOCE CHCEME?
Blížia sa Vianoce, nedá sa nevšimnúť si
to. Všade je plno predvianočnej výzdoby,
v supermarketoch vyhrávajú koledy a z každého kúta sa na nás sladkasto usmievajú
vianočné dekorácie. Odvšadiaľ počúvame,
ako sa pripraviť na najkrajšie sviatky v roku,
ako nachystať štedrovečerný stôl, ako vypitvať kapra, ako vyzdobiť stromček Najmä my
ženy sme unavené už len z myšlienok na
množstvo práce, ktorá nás čaká: upratať,
napiecť, navariť, nakúpiť z malého rozpočtu
veľa darčekov, obehnúť zopár predvianočných trhov, na nič dôležité nezabudnúť. Naháňanie, hluk, únava, hluk, stres, hluk! Pritom tento čas – čas adventu bol v minulosti
časom ticha, sústredenia, očakávania, príprav viac duchovných ako materiálnych,
lebo, napokon, toho materiálneho veľa nebolo...
Vianoce našich predkov boli oveľa
chudobnejšie, ligotal sa akurát tak sneh
v mesačnom svite a trblietky na parádnych
ženských lajblíkoch a koledy zazneli až na
Štedrý večer, niekde dokonca až v prvý sviatok vianočný. A predsa to boli krajšie Vianoce, radosť úprimnejšia, Tichá Noc nežnejšia,
jabĺčko, ktoré predstavovalo často jediný
darček, bolo oveľa chutnejšie ako všetky
mandarínky sveta V tej prostote Vianoc našich prarodičov si ľudia stihli všimnúť aj
dôvod, prečo sa vlastne slávia: že na svet
prišla Láska, že sa narodil Boží Syn. V záplave rozprávok zo stovky televíznych kanálov
to dnes niektorí nestihnú...
Na čo sa to vlastne teraz pripravujeme a tešíme? Vianoce môjho detstva voňali
pomarančmi, lebo toto tropické ovocie bolo
možné dostať iba v tomto čase. Vŕzgali zmrazeným snehom a v tichej ozvene ešte šušťali
slamou, ktorú mali moji starí rodičia počas
Vianoc na zemi. Dnes už nešuštia, slamy niet

a často ani snehu, nevoňajú, pomaranče sú –
naopak – hocikedy. I rozprávky sú hocikedy.
Vianoce môjho
detstva však najmä zneli radostným Narodil sa
Kristus Pán, čo nebolo možné počuť z rádia,
kde vyhrávalo iba české Vánoce, Vánoce přicházejí. Čo teda čakáme, ak nie ono radostné
Narodil sa Kristus Pán? Chystáme, pečieme,
nakupujeme, aby sme po štedrej večeri padli
do kresla unavení a sklamaní, že je vlastne po
Vianociach, a akísi prázdni, akoby sa ani
„nestali“... A oni sa naozaj ani nestali, ak sme si
neuvedomili, že sa narodil Kristus Pán!
V našej kresťanskej krajine, žiaľ, akoby
sme narodenie nášho Boha zaradili kdesi medzi
nostalgické tradície minulosti, ktoré sú milým
a detinským doplnkom rodinných sviatkov
a tradícií, ale ničím podstatným a pravdivým!
Biskupovi z Myry, svätému Mikulášovi, sme
nasadili červenú čiapočku elfov a veľké brucho
Santa Klausa a aj Ježiška sme tak trochu včlenili medzi rozprávkové bytosti. Nemožno sa
potom diviť, že Vianoce nie sú tým, čím bývali.
A nie je to len preto, že nám mnohé zovšednelo. Vianoce môžu nadobúdať a strácať vonkajšie črty – môžu a nemusia voňať slamou, vanilkou či škoricou, môžu byť na ľade i na blate, ba
hoci aj na piesočnatej pláži, môžu byť zastreté
tmavou nocou i trblietať sa neónovou výzdobou, ak v nás zaznie „Narodil sa Kristus Pán“ –
také ozajstné, nie nostalgické, ale pravdivé,
s uvedomením si všetkých dôsledkov tejto skutočnosti, potom Vianoce budú mať aj dnes svoje čaro. Ak im bude chýbať ich podstata, nepomôžu nám hory darčekov, stromček podľa poslednej módy a perfektný štedrovečerný stôl.
Dokonca ani tá slama na zemi nie! Z múdrosti
minulých generácii však vieme, že v tichu adventu sa na tie naozajstné Vianoce pripravuje
oveľa lepšie ako v hluku predvianočných trhov
a v zhone nákupnej horúčky.
Prajem Vám požehnané a milostiplné
Vianoce! Aj keď nestihneme umyť všetky okná,
napiecť všetky koláče, nakúpiť všetky nezmyselné dary, nech sa hlavne aj u nás narodí
Kristus Pán!
Mária Kotorová-Jenčová
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Teofil Klas
BOŽIE NARODENIE
V úžase zastal vesmír pri kolíske
a pokľakol si vrúcne s hviezdami.
Sám sebe predtým neznámy,
pocítil zrazu, že i nebo je mu blízke.
Roztvorila sa Božia náruč pred nami.
Božia Láska je tu.
A sme pozvaní.
Na odvetu.
Z noci sa kráča do svetla.
Od pólu k Pólu.
Neobchádzajme povedľa.
Kráčajme k svetlu.
Spolu.

UDOPRANOSTI-

VÉ
KY

24. december:
Biele
Vianoce,
zelená
Veľká
Do Vianoc - hoj, od Vianoc - joj!

noc.

Do Vianoc dlhá nitka, krátky deň,
po Vianociach krátka nitka, dlhší deň.
25. december:
Na Vianoce blato, na Veľkú noc sneh.
26. december:
Ak sa vetry na svätého Štefana spolu chytia,
veľké priekopy a záveje narobia.
Keď svätý Štefan blato vyfúkal, bude pekná jar.
Pekná chvíľa na Štefana Kráľa sľubuje radostné oberačky.
27. december:
Sivý svätý Ján veští dobrý rok.
28. december:
O Mláďatkách i deň sa omladzuje.
31. december:
Keď je na starý rok jasno, bude v maštaliach
prázdno.
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Otvorenie Brány milosrdenstva v Bazilike minor Narodenia Panny Márie
Vo vranovskom dekanáte biskupi zvolili za privilegovaný chrám s Bránou milosrdenstva baziliku minor. Slávnostná sv. omša s liturgiou otvárania Brány milosrdenstva sa konala
v nedeľu 13. decembra 2015 o 11. 00 hod.
Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol generálny vikár Košického arcibiskupstva Mons. Pavol Dráb. Koncelebrovali s ním kňazi z vranovského dekanátu a domáci otcovia
pavlíni. Kazateľ vo svojej homílii zdôraznil, že nejde ani tak o otváranie Brány, ale hlavne
o otváranie našich sŕdc Kristovi. V tomto mimoriadnom Svätom roku by sme mali uznať svoju
hriešnosť, oľutovať zlé skutky a ochotne konať dobro, podľa ktorého ostatní spoznajú, že sme
naozaj Kristovi.
Sv. omšu svojím spevom obohacoval farský zbor Lumen. Na záver za prijatie pozvania a povzbudivé slová poďakoval farár o. Rastislav Ivanecký OSPPE a za veriacich p. A. Mydlová.

Niektoré pamätné dni
18. decembra 2010 – výročný deň smrti arcibiskupa Jána Bukovského SVD, emeritného
apoštolského nuncia v Rusku a Rumunsku.
21. decembra 1751 – narodil sa sv. Klement Mária Hofbauer, redemptorista, vyznávač
(svätorečený r. 1909).
21. decembra 1765 – umrel ThDr. Prokop Diviš, kňaz, fyzik, vynálezca bleskozvodu.
23. decembra 910 – umrel sv. Naum, učeník a žiak sv. Metoda, autor spisu O písmenách.
24. decembra 1961 – bol konštitúciou Humanae salutis zvolaný Druhý vatikánsky koncil
(sv. Ján XIII.).
25. decembra 1725 – umrel Štefan Dubnický, kňaz, autor protireformačných teologických
spisov (nar. r. 1675).
27. decembra 1571 – narodil sa Johann Kepler, nemecký astronóm (umrel r. 1630).
28. decembra 1992 – bol vymenovaný (a 30. januára 1993 vysvätený) za biskupa
Mons. Bernard Bober, súčasný košický arcibiskup metropolita.
30. decembra 1963 – bl. Pavol VI. vymenoval Karola Wojtyłu za arcibiskupa.
22. decembra 1948 – umrel ThDr. Karol Kmeťko, nitriansky arcibiskup, náboženský
spisovateľ (nar. 1875).
28. decembra 1935 – umrel Dlhomír Poľský (vl. menom Andrej Majer), kňaz, básnik.
29. decembra 1170 – umrel sv. Tomáš Beckett, canterburský arcibiskup, mučeník (nar. 1118).
29. decembra 1775 – uhorská cisárovná Mária Terézia oznámila erigovanie spišského
biskupstva.
31. decembra 1937 – umrel P. Vendelín J. Kučera OFM, autor zborových chrámových piesní.
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Z farskej matriky
KRSTY:
Melánia Fedorová

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:
Jozef Marcinčin (54)
Mária Pelačíková (57)

Kalendárium pripomína
20. 12. – Ne: 4. ADVENTNÁ NEDEĽA
21. 12. – Po: Sv. Peter Kanízius, kňaz a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka
23. 12. – St: Sv. Ján Kentský, kňaz; ľubovoľná spomienka
Sv. Viktória, mučenica
24. 12. – Št: Adam Eva; Štedrý deň (Vigília)
Deň pracovného pokoja
25. 12. – Pi: NARODENIE PÁNA; SLÁVNOSŤ. PRVÝ SVIATOK VIANOČNÝ
Deň pracovného pokoja
26. 12. – So: Sv. Štefan, prvý mučeník; sviatok. Druhý sviatok vianočný
Deň pracovného pokoja
27. 12. – Ne: PRVÁ NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
SVÄTEJ RODINY JEŽIŠA, MÁRIE A JOZEFA; SVIATOK
Sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu, sa v tomto roku neslávi.
28. 12. – Po: Sväté neviniatka, mučeníci; sviatok
29. 12. – Ut: Sv. Tomáš Becket, biskup a mučeník; ľubovoľná spomienka
Piaty deň v oktáve Narodenia Pána
30. 12. – St: Sv. Dávid
31. 12. – Št: Sv. Silvester I., pápež; ľubovoľná spomienka
1. 01. – Pi: SLÁVNOSŤ PANNY MÁRIE BOHORODIČKY
NOVÝ ROK – štátny sviatok; Svetový deň pokoja
Prvý piatok v mesiaci
2. 01. – So: Sv. Bazil Veľký a sv. Gregor Naziánsky, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka
Sobota vo Vianočnom období

HUMOR
Chlapček pribehne za mamkou a kričí: „Mami,
horia sviečky na stromčeku!“
– „Synček, nehovorí sa horia, ale svietia!“
O chvíľu pribehne chlapček znova a volá: „Už
svieti aj stromček a závesy!“
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