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P ochválený buď, Pán Ježiš Kristus!  
 

 Drahý otec Rastislav a komunita otcov pavlí-
nov, srdečne pozdravujem. Taktiež pozdravujem 
všetkých rodákov a veriacich vo farnosti pri príle-
žitosti odpustovej slávnosti v rodnom Vranove  
a vo farnosti Narodenia Panny Márie. Verím, že 
tento rok sa pripravujete na dôstojné slávenie 
tejto výnimočnej udalosti v našom meste a vo 
farnosti, ale v duchu Mimoriadneho Svätého roka 
milosrdenstva.  
 Vo vranovskej bazilike zvlášť ste mohli zakú-
šať Máriu ako Matku Milosrdenstva. Materská 
láska Panny Márie sa stáva blízkou pre všetkých, 
čo potrebujú milosrdenstvo. Cesta, ktorú vykoná-
va Mária, aby navštívila Alžbetu, je tá istá cesta, 
ktorou sa približuje k nám.  
 Slová Alžbety vydávajú svedectvo o Matke 
Milosrdenstva:  
„Vtedy zvolala veľkým hlasom: „Požehnaná si 
medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. 
Čím som si zaslúžila, že matka môjho Pána pri-
chádza ku mne? Lebo len čo zaznel tvoj pozdrav 
v mojich ušiach, radosťou sa zachvelo dieťa  
v mojom lone. A blahoslavená je tá, ktorá uverila, 
že sa splní, čo jej povedal Pán" (Lk 2, 42-45).  
 Pápež František tiež rozpráva o misii Panny 
Márie ako Matky Milosrdenstva: „Ona zakúsila 
Božie milosrdenstvo a prijala vo svojom lone sa-
motný zdroj milosrdenstva: Ježiša Krista. Ona 
vždy žila intímne spojená so svojím Synom, po-
zná najlepšie to, čo on chce: aby sa všetci ľudia 

spasili, aby žiadnej osobe nechýbali nežnosť  
a potešenie Božie. Nech Mária, Matka Milosrden-
stva, nám pomôže chápať, ako nás miluje 
Boh“ (Homília 12-XII-2015).  
 Pred Matkou, ktorá nás miluje a privádza nás 
k svojmu Synovi Ježišovi Kristovi, mali by sme 
prijať, že sme tiež milovaní Bohom, ktorý chce, 
aby sme žili v radosti milosrdenstva tak ako to 
robí Mária pri stretnutí s ostatnými, vydávajúc 
svedectvo o Evanjeliu milosrdenstva.  
 Spomínam na Vás všetkých, ďakujem za 
Vaše modlitby a obety a prosím naďalej o Vaše 
modlitby. Prajem Vám duchovne hlboko prežité 
odpustové slávenie Narodenia našej Matky Panny 
Márie.  

 Želám všetkým hojnosť Božieho požehnania  
a v modlitbe ostáva váš rodák P. Darius Čarš, mi-
sionár a správca farností Svätého Martina, biskupa, 
v Tilcajete a Svätej Anny v Zegache v Mexiku.  
 

 San Martín Tilcajete 8. augusta 2016.  

SLOVO NA ÚVOD 



SVÄTÁ RUŽENA LIMSKÁ,  
PANNA A MYSTIČKA 

 

 V lastným menom Izabela Floresová, sa 
narodila 20. apríla 1586 v Lime, hlavnom 

meste Peru. Zomrela 24. augusta 1617 v rodnej 
Lime, odtiaľ jej pomenovanie Limská.  
 Jej rodičia boli bohatí Španieli Gašpar Flores 
a Mária de Oliva. Pri krste dostala meno Izabela 
(Alžbeta). Keď bola ešte v kolíske, pre jej výni-
močnú krásu ju indiánska pestúnka pomenovala 
Rosa (Ruža) a toto meno jej potom aj ostalo. 
Opätovne jej ho dal limský arcibiskup sv. Turibius 
de Mongrovejo pri birmovke.  
 Ružena bola výnimočné dieťa, bola nesmier-
ne trpezlivá. Odmalička žila tichým a nenápadným 
životom, hoci ju rodičia presviedča-
li, aby sa pekne obliekala a krášlila. 
Čítala spisy mystikov, postila sa, 
túžila po rehoľnom živote. Mala 
veľa pytačov, no všetkých odmiet-
la. Ctila si najmä sv. Katarínu Sien-
skú. V auguste roku 1606 si obliek-
la rúcho Tretieho rádu sv. Domini-
ka, keďže kláštor vtedy v Lime ešte 
nejestvoval. Mnoho času trávila  
v modlitbe, dlhé hodiny zotrvávala 
v kostole pred Oltárnou sviatos-
ťou.. Stále sa postila.  
 Ružena veľmi často rozjímala o umučení 
Pána Ježiša. Umŕtvovala sa aj tak, že spávala na 
posteli z kusov dreva, ktoré pospájala povrazmi. 
Medzery vyplnila kúskami tehál a hlinených nádob 
tak, aby ostrými hranami trčali nahor a spôsobo-
vali jej bolesti. Takto spávala až do konca svojho 
života. Spať na takom lôžku však takmer vôbec 
nemohla a práve nespavosť bola pre ňu jedným  
z najťažších umŕtvovaní. Spovedníci jej v tom 
viackrát chceli zabrániť, no vždy ich Boh svojím 
vnuknutím zastavil. Ružena dokonca prosila Bo-
ha, aby nebolo na nej vidieť, že sa tak veľmi umŕt-

vuje. A Boh ju vyslyšal. Jej tvár, ktorá bola pozna-
čená tvrdým pokáním, dostala žiarivý výzor  
a zdravú farbu. Dokonca sa jej niektorí posmieva-
li, že sa iba robí svätou, a že zaiste chodí niekam 
na hostiny. Po čase sa rozhodla postaviť v záhra-
de svojich rodičov pustovňu. S pomocou brata sa 
jej to podarilo. Tam potom žila v samote. Dvanásť 
hodín denne venovala modlitbe, desať hodín práci  
a dve hodiny spávala. Šila, priadla, obrábala zá-
hradu a predajom vlastných výrobkov podporova-
la rodičov, ktorí medzitým upadli do núdze. Pri 
modlitbe mávala často extázy a videnia. Veľa sa 
modlievala za misijné územia a často hovorievala, 
že keby bola mužom, išla by na misie. Podporo-
vala misionárov svojimi modlitbami. Modlila sa aj 
za to, aby do Peru prišli dominikánky. Boh jej 
zjavil, že sa tak stane. Naozaj, kláštor po jej smrti 
v Lime založili a prvá, ktorá vstúpila do tohto kláš-

tora, bola jej vlastná matka, ktorá 
bola v tom čase už vdova. Ružena 
jej to aj predpovedala. 
 Posledné tri roky svojho života 
prežila Ružena u správcu financií 
vicekráľa dona Gonzala de la Maza 
a jeho manželky, ktorí ju mali radi 
ako svoju vlastnú dcéru. Rok vo-
pred predpovedala svoju smrť.  
 Umrela 24. augusta 1617. Mala 
vtedy 31 rokov. Pochovali ju v kos-
tole sv. Dominika v Lime. Po jej 
smrti sa na jej príhovor udialo veľa 

zázrakov. Za blahoslavenú ju vyhlásil pápež Kle-
ment IX. v roku 1667. O dva roky neskôr ju vyhlá-
sil za hlavnú patrónku Ameriky, Filipín a Západnej 
Indie. Pápež Klement X. ju v roku 1671 vyhlásil za 
svätú ako vôbec prvú z celej Ameriky. V Lime stojí 
na jej počesť najväčší pomník v Peru.  
 Tejto svätici je zasvätených veľa kostolov, 
kláštorov, miest a dedín po celej Amerike. Je 
patrónkou záhradníkov a kvetinárov; pomocníč-
kou pri poraneniach, pôrode. 
  

Zdroj: Internet                          Upravila Veronika F  
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... { Medailónik svätých } .................... 

Slovo na zamyslenie 

Pán vo vás pôsobí a vy nemusíte robiť nič, treba len nechať dvere vášho  

srdca dokorán, aby mohol pôsobiť, ako sa mu páči.                 sv. Páter Pio 



PANNA MÁRIA KRÁĽOVNÁ 
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............. { Niektoré pamätné dni } ... 

24. augusta 1951 – pred 65 rokmi bol tajne vysvätený za biskupa Ján Chryzostom Korec SJ. 
  Svätiteľom bol prvý tajne vysvätený jezuita Mons. Pavol Mária Hnilica. 
25. augusta 1648 – umrel svätý Jozef Kalazanský, kňaz, vychovávateľ a veľký askéta, 
  zakladateľ rehole piaristov . 
27. augusta 1910 – narodila sa blahoslavená Matka Tereza, zakladateľka Spoločnosti sestier  
  milosrdnej lásky, nositeľka Nobelovej ceny. 
29. augusta  1816 – narodil sa Andrej Ďurček, bernolákovec, náboženský spisovateľ. 
30. augusta 1780 – umrel Romuald Hadbavný, kamaldulský mních, kláštorný historik, prvý  
  prekladateľ Svätého písma u nás. 
1. septembra 1715 – narodil sa kanonik Andrej Jaslinský SJ, fyzik a astronóm. 
1. septembra 1970 – umrel Francois Mauriac, francúzsky spisovateľ, nositeľ Nobelovej ceny. 
3. septembra 1816 – umrel Ján Chryzostom Hanulík, piarista, pedagóg, učenec a básnik.  

 Mária, Matka Spasiteľa, je v katolíckej 
aj pravoslávnej cirkvi titulovaná ako Kráľovná či 
Kráľovná nebies. Katolíci slávia pamiatku Panny 
Márie Kráľovnej 22. augusta. 
 Mária bola veriacou, jednoduchou mladou 
ženou, ktorú si Boh vyvolil, aby sa stala Matkou 
Spasiteľa, Božieho Syna. Celá jej veľkosť je práve 
v tom a v jej ochote spolupracovať s Bohom, v jej 
otvorenosti pre Božiu vôľu a pôsobenie Ducha 
svätého v jej živote, v jej pokore a službe, ktorou 
naplnila poslanie, ktoré jej Boh zveril. 
 Pre mnohých ľudí je však biblická zbožnosť 
vo vzťahu k Panne Márii nedostačujúca, a tak si 
z vlastnej vôle robia z Panny Márie akúsi kresťan-
skú „bohyňu“, a tým prekrúcajú jej úlohu v Božom 
pláne spásy. Ale ona sama sa nazvala 
„služobnicou Pána“ a bola by prvou, ktorá by 
odmietla byť postavená na úroveň Boha. V úcte 
k Panne Márii si musíme dávať pozor, aby sme ju 
nikdy nedávali do protikladu s Bohom a jeho vô-
ľou. Prvý zázrak  v Káne urobil Pán Ježiš na prí-
hovor Panny Márie, ale o jej pokore svedčia slová 

„urobte všetko, čo vám povie“ (Jn 2,1-4). 
 Kresťania titulujú Krista Kráľom všetkého 
a Panna Mária je matkou kráľa, a teda Kráľovnou. 
Tak ako Pán Ježiš je kráľom v úplne inom zmysle, 
ako svetskí králi, i Panna Mária je kráľovnou len 
a práve v zmysle plného podielu na Božom krá-
ľovstve a kraľovaní, ktoré je pripravené pre nás 
všetkých. Náš vzťah a úcta k Panne Márii vychá-
dzajú jednak z toho, že je Matkou Božieho Syna, 
nášho Spasiteľa, a Pán Ježiš pri svojom umučení 
ju dal za Matku nám všetkým, keď z kríža povedal 
apoštolovi Jánovi: „Hľa , tvoja matka.“ 
Keď si teda v Cirkvi uctievame Pannu Máriu ako 
Kráľovnú, je to vždy vo vzťahu ku Kristovi  
a v plnej závislosti na jeho poslaní. A tým je zá-
chrana sveta. 
 Ona je tou, v ktorej sú už naplnené slová Pís-
ma, určené nám všetkým: „...ak sme s ním (s Kris-
tom) zomreli, s ním budeme aj žiť. Ak vytrváme, 
s ním budeme aj kraľovať...“ (2 Tim, 2, 11-12). 
 

Zdroj: Katolícky týdeník č.17, 21 2014 – krátené.  
   Ján F. 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA SEPTEMBER 
 
Všeobecný: Aby každý jednotlivec prispieval k spoločnému dobru a k budovaniu takej spoločnosti,  
  kde ľudská osoba bude v jej centre. 
Evanjelizačný: Aby si kresťania prostredníctvom účasti na sviatostiach a meditáciou Svätého písma  
  vždy viac uvedomovali svoju zodpovednosť za evanjelizáciu. 
Úmysel KBS: Aby sa učitelia, študenti, žiaci a zamestnanci škôl usilovali v školskom roku vnášať  
  prvky kresťanskej kultúry do svojho života i pracovného prostredia. 
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NA CESTE ZA MADONOU  

 Z  całego serca i z całej duszy chcemy, 
Maryjo, Tobie podziękować... Jest za-

kątek na tej ziemi, gdzie powracać każdy 
chce... Kto poradí, kde sú tak dobré dievčatá-
áá... – a ešte mnohé iné „lety hita“ či hity leta mi 
putujú po rozume, ťažko sa ich zbaviť, keď tak 
dobre hrali v tom Rádiu, keď tak dobre bolo na 

tohtoročnej púti... No a tu môžem skončiť svoj 
článok, pretože opísať či vyjadriť sa to dá len 
ťažko. Ako by povedal každý „čerstvovychodený“ 
pútnik: „To treba jednoducho zažiť!“  Takže ne-
chápte ma v zlom, že len aby sa využilo miesto 
v časopise. V našej pútnickej rodine sa často 
hovorí, že všetko je jedno, no aj keby ste putovali 
26-krát, vôbec to nie je jedno! (It is NEVER one.) 

Tento ročník bol tiež svojský, iný, výnimočný..., 
tuším plný mladého a radostného ducha. 
 Áno, boleli nás nohy (niekoho viac a niekoho 
ešte viac) a niekoho boleli aj ruky, iných hlasivky 
a hrdlá, iného brucho či ucho a tých, čo dostali 
injekciu, tak aj iné časti tela. A myslím, že boli aj 
takí, čo mohli svoje otlaky, tzv. bomble, zapísať 
do Guinessovej knihy rekordov... Tomu sa hovorí 
vydarená púť... To znamená, že sme za Madonou 
nešli s prázdnymi rukami (ani s prázdnymi srdca-
mi). Okrem tej klasickej ľudskej batožiny (niekedy 
je dobre, že autá nevedia rozprávať) každý si 
niesol ešte jednu, takú neviditeľnú, ale citeľnú, no 
so vzrušujúcou istotou, že ju o pár dní má kde 
zložiť. 

 Púť, to je čas, keď sa na polovicu mesiaca 
stanete súčasťou novej rodiny, je to predovšet-
kým spoločenstvo, ktoré láme srdcia mladých 
i starých, malých i veľkých, na púti je to všetko 



jedno. Aj tohto roku boli takí, ktorí na začiatku 
akoby „len“ prišli, no potom už neodišli; alebo takí, 
ktorí odišli, no potom zase prišli... Púť je v tomto 
„nebezpečná“, že ak si k nej nechcete vytvoriť 
silné puto, netreba na ňu vôbec chodiť. Aj Ďuro 
Adamica rád spieva, že „oľutuje každú chvíľu, keď 
na púti nebol“. 

 No a nechcite vedieť, ako to vyzerá, keď Slo-
váci doputujú do Częstochowej. V tej chvíli aj 
Poliaci ľutujú, že nie sú Slovákmi. V tej chvíli vás 
už nič nebolí alebo vás ešte len začne bolieť, keď 
začne skákať celá púť a keď lietajú vo vzduchu 
kňazi i klerici a keď pútnici z Vranova roztancujú 
Jasnú Horu... 

 Takže opäť sme ukončili ďalší rok, ktorý sa 
pre pútnika končí 13. augusta. A Pán Boh nám 
tentokrát urobil aj Silvester krásnym ohňostrojom 
na jasnohorskom nebi. A aj keď už sú všetci pút-
nici v civile a roztratení späť do svojich životov, 
môžete ich jednoducho spoznať po exotickom 
opálení a – počúvajte, aké pútnické hity každého 
leta si spievajú popod nos, keď pracujú, šoférujú 
či upratujú, pretože len oni počúvajú to správne 
Rádio a sú do celého nového roka naladení na tú 
správnu vlnu: 
 Z całego serca i z całej duszy chcemy, 
Maryjo, Tobie podziękować... Jest zakątek na 
tej ziemi, gdzie powracać każdy chce... Kto 
poradí, kde sú tak dobré dievčatááá... Ja oľu-
tujem každú chvíľu, keď som na púti nebol...   
– už o rok vo vašich ušných prijímačoch... Poďte 
sa naladiť na 27. pešiu púť!... (aj so zostrihom 
z tohtoročnej púte, ktorý príde čoskoro). 
         

Júlia Ajbenová 
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MYŠLIENKY SVÄTÉHO OTCA 
 

Keď nežijeme podľa misie Ducha Svätého, hrozí, že zredukujeme vieru na morálku, na etiku. Ne-
smieme zostať len pri dodržiavaní prikázaní, a nič viac. Kresťanský život nie je akási ETIKA. Je to 
STRETNUTIE. Duch Svätý privádza k stretnutiu s Ježišom Kristom. 
 

Otvorme Pánovi naše zapečatené hrobky (každý z nás ich pozná),  
aby Ježiš vstúpil a priniesol život.  



6 

LIST Z TRNAVY 

 Pretože na prelome júla a augusta sme mali dvojtýždňovú prestávku, uverejňujeme až teraz  
v plnom znení list od otca Gregora Wacha, moderátora Bratstva anjelov strážcov na Slovensku.  

Drahí bratia a sestry, členovia Bratstva svätých anjelov strážcov! 
 

 Touto cestou by som Vám chcel pripomenúť blížiaci sa sviatok Panny Márie, Kráľovnej 
anjelov (2. augusta), ktorý úzko súvisí s udeľovaním odpustkov Porciunkuly. Kaplnka 
v Porciunkule, na rovine pod mestom Assisi, kde sa narodil a žil sv. František, bola miestom 
dôležitých udalostí v jeho živote. On sám vo svojej mimoriadnej láske k Najsvätejšej Panne 
venoval osobitnú starostlivosť tomuto kostolíku, ktorý je známy pod menom Svätej Márie 
Anjelskej alebo Porciunkula. Tam položil šťastný základ Rádu Menších bratov, tam tiež 
pripravil počiatok Rádu klarisiek a tam tiež šťastne zakončil svoju pozemskú púť. Počas svoj-
ho života tam vyprosil od Pána, ktorý sa mu zjavil v prítomnosti najsvätejšej matky s veľkým 
množstvom anjelov, pre každého (so schválením pápeža Honoria III.), kto toto miesto navští-
vi, možnosť získania úplných odpustkov. Toľko história. 
 Drahí bratia a sestry, ako Boh posiela svojich anjelov  na rôzne služby, tak aj my vo svo-
jich životoch plňme svoje poslanie vytrvalo, čestne a s myšlienkou na Boha. Zvlášť  pamätaj-
me pri modlitbe ruženca na našu nebeskú Matku – Kráľovnú anjelov a pozdravme ju slovami: 
„Zdravas´, milosti plná, Pán s tebou.“  Ona nám odpovie: „Hľa, služobnica Pána“ a poslúži 
nám. Lebo „...svojou materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho syna, ktorí ešte 
putujú po zemi a nachádzajú sa uprostred nebezpečenstiev a námah, kým ich neprivedie do 
blaženej otčiny“  (LG 62). 
 Buďme tí, ktorí Pannu Máriu dnes nielen chvália (nielen v jej sviatok), ale ktorí chcú byť 
jej podobní. Snažme sa aj my o nepoškvrnenú myseľ, „myslime na to, čo je pravdivé, čo je 
cudné, čo je spravodlivé, čo je mravne čisté, čo je milé a čo má dobrú povesť, čo je čnostné 
a chválitebné“ (porov. Flp 4, 8). Lebo len takí môžu vystúpiť na vrch Pánov a stáť na jeho 
mieste posvätnom (porov. Ž 24). Teda byť svätými. 
 Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je 
s Vami! 
 

V Trnave 25. 7. 2016                                                     S pozdravom o. Gregor Wach OSPPE 

PRED ODPUSTOVOU SLÁVNOSŤOU  

 P red ôsmimi rokmi, 6. septembra 2008, 
v predvečer odpustovej slávnosti náš 

farský chrám bol povýšený na baziliku minor, čo 
slávnostne vyhlásil J. Ex. kardinál Jozef Tomko. 
Chcem zdôrazniť, že táto odpustová slávnosť je 
najväčšou slávnosťou v roku, ktorá sa v bazilike 
koná. Má dlhú tradíciu už po niekoľko generácií. 
V rámci prípravy pred ňou bývajú deviatniky, kedy 
na večerné sv. omše pozývame diecéznych 
i rehoľných kňazov, ktorí sa v homíliách prihová-
rajú na rôzne mariánske témy. 
 Bazilika minor je mariánskym pútnickým mies-
tom, ktorým sa stala vďaka milostivému obrazu 

Panny Márie na hlavnom oltári. Tento obraz je 
jedným z mála milostivých zázračných obrazov 
Katolíckej cirkvi v regióne východného Slovenska. 
A ja musím povedať, že tento obraz má istý súvis 
s nami pavlínmi. 
 Farnosť tu existovala už od 13. storočia, ale 
pavlíni boli do Vranova pozvaní v roku 1672. Teda 
keď sme prišli do Vranova, tento chrám sa 
ešte netešil prívlastku pútnický. Stalo sa tak 
až od roku 1708, po prenesení milostivého 
obrazu Panny Márie, ktorá na tomto obraze 
dňa 27. augusta 1708 krvavo slzila v istom 
dome, do nášho kostola. Na preskúmanie tejto 



21. 08. – Ne: 21. nedeľa v Cezročnom období 
22. 08. – Po: Panna Mária Kráľovná; spomienka 
23. 08. – Ut: Sv. Ružena Limská, panna; ľubovoľná spomienka 
24. 08. – St: Sv. Bartolomej, apoštol; sviatok 
25. 08. – Št: Sv. Ľudovít, kráľ, sv. Jozef Kalazanský, kňaz; ľubovoľné spomienky 
27. 08. – So: Sv. Monika; spomienka 
28. 08. – Ne: 22. nedeľa v Cezročnom období 
                      Sv. Augustín, biskup a učiteľ Cirkvi – spomienka sa tohto roku neslávi 
29. 08. – Po: Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa; spomienka 
  3. 09. – So: Sv. Gregor Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi; spomienka  

................... { Liturgický kalendár } ... 
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nezvyčajnej udalosti krvavého slzenia obrazu 
pozvali dvoch z našich tu pôsobiacich pátrov, 
o. Hnatoviča a o. Sooša. Oni udalosť preskú-
mali a podali správu na vyššie cirkevné usta-
novizne. Na znak úcty k tomuto zázraku bol 
obraz dnes už Vranovskej Panny Márie sláv-
nostne inštalovaný v tomto chráme do hlavné-
ho oltára. Odvtedy každoročne pri príležitosti 
sviatku Narodenia Panny Márie 8. septembra 
privoláva tento chrám putujúcich mariánskych 
ctiteľov zo všetkých končín stredného 
a severného Zemplína. Napriek tomu, že po 
násilnom zrušení kontemplatívnych rehoľných 
rádov cisárom Jozefom II. r. 1786 pavlíni odtiaľ 
odišli, kostol si svoju povesť pútnického miesta 
zachoval až po naše dni. 
 Keď je reč o duchovnom programe, nemožno 
nespomenúť nepretržitú novénu k Panne Márii 
Vranovskej, ktorá sa koná každý utorok pred ve-
černou sv. omšou a končí tzv. prechádzaním 
okolo oltára na znak úcty k obrazu. Novéna sa 
začína zaspievaním hymnu Vranovská Pani...   
 Pripomínam, že autorom hymnu, ako aj ďal-
ších piesní na oslavu Vranovskej Panny Márie je 
otec Leander Pietras OSPPE  Táto novéna 
vznikla ako pamiatka na deň 300. výročia krva-
vého slzenia milostivého obrazu. Toto výročie 
bolo v utorok 27. augusta 2008. 
 Poznania nikdy nie je dosť. Preto aspoň struč-
ne popíšem túto perlu nášho chrámu – oltárny 
obraz Panny Márie s malým Ježišom na rukách. 
Olejomaľba na plátne sa nachádza v strede hlav-
ného oltára, v nadoltárnej časti. Je uložená v pre-

sklenej drevenej skrinke, ktorá má dekoratívny 
rám. Obraz je zakrytý ozdobným strieborným 
plechom – prekryté je rúcho Ježiška, rúcho Panny 
Márie, svätožiary a koruny na oboch postavách. 
Panna Mária sa s Ježiškom navzájom dotýkajú 
lícami a zároveň na seba jemne ukazujú rukami. 
Na pohľad je to veľmi milý a ľúbezný výjav. Je to 
obraz typu eleuzis (milujúca) s prvkami typu hode-
getria (ukazujúca cestu). Keďže obraz je 
v porovnaní s celým oltárom malý, opticky ho 
zväčšuje osemcípa strieborná hviezda umiestená 
okolo rámu obrazu. 
 Pred rokom 1998, pred blížiacim sa 290. výro-
čím slzenia tohto obrazu, z Božej prozreteľnosti  
o. Leander vtedy ako prior rozhodol o bližšom 
preskúmaní obrazu. A bola to naozaj Božia proz-
reteľnosť, pretože po obhliadke obrazu reštaurá-
tori skonštatovali, že bez vykonania reštaurátor-
ského zásahu, ktorý sa aj úspešne uskutočnil,  
v najbližších rokoch by došlo k úplnému zničeniu 
obrazu. Reštaurovaním sa v pravej chvíli zastavili 
deštrukčné procesy na obraze, t. zn. šíriaca sa 
pleseň, ktorá rozkladala plátno. Všetko nasvedčo-
valo tomu, že do obrazu nikto nezasahoval 290 
rokov. 
 Obraz bol uznaný za národnú kultúrnu pa-
miatku ešte za bývalého socialistického zriadenia 
a je evidovaný pod číslom 1596/2. 
 

Na základe publikácie Pútnický farský Kostol Narodenia 
Panny Márie a kláštor pavlínov vo Vranove nad Topľou, 
ktorej autorom je o. Leander Tadeusz Pietras OSPPE, 
a z ďalších prameňov  spracoval o. Grzegorz Wach 
OSPPE.  
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... { Z farskej matriky } ..................... 

KRSTY:  
Mathias Hric, Kateřina Halíková, Ján Šaffa, Vladimír Šaffa, 
Timon-Michael Janok, Dominik Bambura, Jakub Ottinger, 
Barbora-Shania Gažiová, Richard Ondovčák 

POHREBY:  
Michal Buzek (77), Alojzia Nováková (70) 

OHLÁŠKY 
 

Peter Marcin, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,  
Viktória Goroľová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 

Ohlasujú sa druhý– a tretíkrát. 
 
Michal Jenča, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Gabriela Ajbenová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou   

Ohlasujú sa druhý– a tretíkrát. 
 

Jaroslav Hláč, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,  
Nikol Svobodová, narodená v Prahe, bývajúca v Šarišských Michaľanoch 

Ohlasujú sa druhý– a tretíkrát. 
 
Peter Piatničko, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Dlhom Klčove, 
Eva Šinajová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  

Ohlasujú sa prvý– a druhýkrát. 
 
Peter-Pavol Katriňák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Eva Makohusová, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Sečovskej Polianke 

Ohlasujú sa prvý– a druhýkrát. 
 
Ľudovít Šimčák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,  
Silvia Baranová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  

Ohlasujú sa prvý– a druhýkrát. 
 

 
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, 

pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, 
nech to, prosím, oznámi na farskom úrade. 


