
č. 20/2016      Ročník V. 
5. november — 19. november 2016 

Kráľovná posvätného ruženca  
 
 Počas mesiaca október sme mali možnosť 
prežiť dni obzvlášť živej a trvalej modlitby k Matke 
a Orodovníčke. Modlitby ňou samou podanej 
svätému Dominikovi, ňou potvrdenej pri svojom 
zjavení sa svätej Bernadette Soubirousovej 
a prostredníctvom troch fatimských detí odovzda-
nej – celému svetu. 
 Nejeden z nás – s ružencom a jeho Kráľov-
nou – má svoje bohaté skúsenosti, ktoré nadobu-
dol vo chvíľach životom prinášaných skúšok. 
 Nejeden, čo sa zastavil, vzal do rúk tento 
Máriin dar, vďačne ostáva s ním a vytrvalo s ním 
pokračuje. 
 Nejeden, čo s vďačným srdcom pokorne sa 
delí o to, čo sám dostal, prijal, chráni a rozdáva...        
 
Kráľovná všetkých svätých 
 
 Rovnako aj aktuálne prežívaný mesiac no-
vember nesie tiež so sebou bohatý zástup všet-
kých svätých spolu s Pannou Máriou, ich Kráľov-
nou. 
 Oni sú tými, čo nielen uverili Ježišovi Kristovi, 
ale ostali s Ním a u Neho, čo vždy milovali Boha 
celým svojím srdcom, zo všetkých síl a blížneho 
ako samého seba. 
 Svätí, to sú tí, čo nielen ochotne vzali svoj 
kríž, ale niesli ho bez šomrania. Vedeli tiež ochot-
ne, dlhodobo pomáhať blížnemu, aby neustal na 

ceste, a spolu s ním podľa príkladu Najsvätejšej 
Matky Bolestnej a apoštola Jána vedeli trpieť 
s ukrižovaným Synom nebeského Otca. 
 Svätí, to sú tí, ktorí keď počuli Pánov hlas, 
neuzatvorili svoje srdce. To sú tí, čo nevideli, 
a uverili. 
 Svätí, to sú tí, čo prosia: „...aby som neustal 
na ceste, aby som nepadol medzi zbojníkov.“ 
 Svätí, to sú tí, čo povedia: „Dobre je nám 
s TEBOU, tu...“ 
Matka Božej milosti, oroduj za nás! 
 
Pomocnica kresťanov 
 
 My, čo sme na zemi, čo sme uverili, čo túžime 
za domom Otca, cítime tiež našu slabosť a v nej 
aj padáme. 
 Hľadáme však, prosíme a čakáme pomoc. Tá 
príde – veríme! Preto: Pod tvoju ochranu sa utie-
kame a ty, Panna slávna a požehnaná, pomôž 
nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás 
vysloboď aj Synovi svojmu nás porúčaj.  
 Nikdy totiž nebolo počuť, že by bol niekto 
opustený, kto sa utiekal pod tvoju ochranu, teba 
prosil o pomoc a žiadal o tvoje orodovanie. 
 Povzbudený touto dôverou aj ja sa utiekam 
k tebe, Matka, Pomocnica kresťanov.     
 

            
O. Leander Pietras OSPPE  

SLOVO NA ÚVOD 
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 P rednedávnom – 4. 10. 2016 – na sviatok 
sv. Františka povolal Pán do večnosti 

nášho rodáka z „ulici“ o. Františka Bartolomeja 
Urigu OFM. Keďže nie každý mal možnosť zú-
častniť sa jeho pohrebu, chcem sa s čitateľmi AiB 
podeliť o dojmy z tejto udalosti. 
 V stredu dňa 12. októbra v skorých ranných 
hodinách sa vydal objednaný autobus na dlhú 
cestu do Českej republiky, do Uherského Hradiš-
ťa na Morave, aby predovšetkým jeho najbližší, 
ale aj iní ľudia mohli vzdať posledný hold zomrelé-
mu kňazovi. Cestou sme ešte „zbierali“ aj  ďalších 
ľudí – v Prešove nastúpili otcovia františkáni a pri 
Liptovskej Mare na Dechtároch pribudli rehoľné 
sestry františkánky. 
 Okolo dvanástej hodiny 
sme šťastne došli do cieľa 
našej cesty a zastavili sme sa 
pri  kláštore, v ktorom ešte 
nedávno pri oltári slúžil nekr-
vavú obetu o. František. 
O malú chvíľu bratia františ-
káni priviezli do kostola kata-
falk s otcom Františkom 
v otvorenej truhle. Po malých 
úpravách vložili zosnulému 
do zmeravených rúk ešte 
malý drevený františkánsky 
krížik a pridali aj štólu. 
 Na malom podstavci pred 
truhlou okrem podobizne zosnulého bol položený 
pohár so svätenou vodou a malá zelená vetvička, 
ktorú prichodiaci mohli namáčať do svätenej vody 
a pokropiť mŕtve telo. Toto bol veľmi dôstojný 
spôsob vyjadrenia úcty mŕtvemu. My Slováci sme 
sa pomodlili sv. ruženec a Korunku Božieho milo-
srdenstva po slovensky a vo zvyšnom čase pred 
sv. omšou sme prejavili patričnú pietu ešte spe-
vom. Krátko pred štrnástou hodinou bol chrám 
celkom zaplnený. Medzi prítomnými bolo okolo 75 
kňazov a rehoľných bratov, väčšinou z Moravy, no 
aj naši otcovia pavlíni – o. Rastislav, o. Kentoš,  
o. Gregor, provinciál pavlínov na Slovensku  
o. Lehončák, tiež vdp. kanonik Závacký a naši 
rodáci kňazi o. Čajka a o. Tomko. 
 Pohrebná sv. omša začala o 14.00 hod. Hlav-

ným celebrantom bol moravský  arcibiskup Mons. 
Graubner, koncelebrovali prítomní kňazi stojaci 
v rôznych častiach chrámu v blízkosti oltára. Bola 
to veľmi dôstojná česko-slovenská rozlúčka. 
 Po sv. omši a pohrebnom obrade bola truhla 
prevezená (asi 20 min. cesty) na cintorín 
do Starého města  v Uherskom Hradišti, kde za 
prítomnosti o. arcibiskupa obrad pokračoval. Po 
záverečnom požehnaní všetci prítomní mali mož-
nosť rozlúčiť sa s o. Františkom ešte raz, a to 
spôsobom dôstojným, ktorý by sme si mohli aj my 
Slováci osvojiť. Pred truhlou na zemi boli v košíku 
pripravené krátke zelené vetvičky buxusu. Všetci 
mali možnosť obísť dookola otvoreného hrobu 

a na truhlu vhodiť tú vetvičku, 
nie hrudku hliny, ako je to 
u nás zvykom. Bolo to veľmi 
úctyplné, pôsobivé...; mohli 
by sme sa z toho aj my poučiť 
pre konanie na našich cintorí-
noch. 
 Počas tohto vzdávania 
poslednej úcty sa ticho strie-
dalo so spevom – najprv Mo-
raváci a následne v slovenči-
ne (Slovensko moje...) aj 
v latinskom jazyku (Mária 
Regina mundi). Po skončení 
pohrebného obradu boli všet-
ci prítomní (cca 200 ľudí) 

pozvaní do neďalekej reštaurácie na občerstve-
nie. 
 Okolo 18.00 hod. sme sa vydali na spiatočnú 
cestu domov. Zašli sme do Liptovského Mikuláša, 
aby naše sestričky nemuseli v nočných hodinách 
kráčať do kláštora peši, a okolo polnoci sme 
šťastne našu cestu domov ukončili. 
 Poďakovanie patrí všetkým, ktorí touto formou 
za celú našu farnosť vzdali poslednú úctu nášmu 
rodákovi – rehoľníkovi, kňazovi Františkovi Barto-
lomejovi. 
 Nech otcovi Františkovi bude Pán pri súde 
milostivý. 

            
Uličan  

ČESKO-SLOVENSKÁ ROZLÚČKA S VRANOVSKÝM KŇAZOM  
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............. { Niektoré pamätné dni } ... 
4. novembra 1920 – pred 96 rokmi umrel Maroš Madačov (vl. m. Martin Števček), kňaz,                
        náboženský spisovateľ. 
5. novembra 1031 – pred 985 rokmi umrel sv. Imrich. 
5. novembra 1837 – nar. P. Arnold Janssen, kňaz, zakladateľ Spoločnosti Božieho slova. 
5. novembra 1921 – pred 95 rokmi umrel Pavol Országh-Hviezdoslav, klasik slov. literatúry. 
7. novembra 1849 – vyšlo prvé číslo Katolíckych novín v tlačiarni v Pešti. 
10. novembra 1756 – nar. Ján Valentíni, dekan, bernolákovský spisovateľ, historik. 
11. novembra 1856 – nar. Ján Slovenský, autor prvého anglicko-slovenského slovníka pre                 
          Slovákov v Amerike. 
11. novembra 1964 – pápež Pavol VI. sa vzdal pápežskej tiary, a tak sa stal posledným                          
          pápežom, ktorý bol korunovaný. 
13. novembra 1987 – pred 29 rokmi umrel Mons. Július Gábriš, arcibiskup, apoštolský administrátor  
          v Trnave. 

SVÄTÝ JOZAFÁT – UCHVATITEĽ DUŠÍ 

 J án Kuncevič, pôvodom z ukrajinskej pravo-
slávnej meštiackej rodiny, žil v 17. storočí. 

Neskôr ako gréckokatolícky rehoľník – bazilián  
s menom Jozafát, sa snažil v meste Vilno a Vi-
tebsk pomôcť každému, kto sa naňho obrátil. 
 Raz prišla za ním chudobná vdova. Ján nemal 
nič, čo by jej daroval. Jeho jediným majetkom 
bola viera. Preto s vierou poslal ženu preč a naká-
zal jej, aby sa k nemu vrátila. Zatiaľ šiel do chrá-
mu, kde si kľakol a vrúcne sa modlil. 
 Onedlho za ním prišli z mesta s posolstvom, 
že jeden mešťan sa rozhodol kláštoru venovať  

50 zlatých, čo bolo hotové bohatstvo. Jozafát si 
peniaze ani neprepočítal, a priamo ich odovzdal 
chudobnej vdove. Tej stačili na zaplatenie nájom-
ného a ešte jej zostalo, nuž peniaze doniesla 
späť, ale Jozafát ich neprijal so slovami: „Len si 
ich nechajte, to vám Pán Boh posiela!" 
 V roku 1617 vo veku 37 rokov sa stal arcibis-
kupom v Połocku a bránil uniatstvo, teda spojenie 
s rímskou cirkvou. Bol veľmi dobrý kazateľ.  
A keďže bol pritom i vzdelaný a nábožný, jeho 
kázne silno pôsobili na poslucháčov. Katolíkov 
upevňovali vo viere a mnohých pravoslávnych 
privádzali k zjednoteniu s Rímom. 
 Zomrel mučeníckou smrťou šesť rokov potom, 
ako bol vysvätený za połockého arcibiskupa  
a pravoslávni rozkolníci sa rozhodli ho zabiť. Veri-
li, že odstránením Jozafáta upevnia svoju vieru, 
ale stal sa opak. Mučenícka smrť priniesla rozší-
renie gréckokatolíckej cirkvi, na ktorú nakoniec 
prestúpili aj vrahovia. Preto Jozafátove slová  
o tom, že by rád zomrel pre spásu ľudí, ktorí ho 
nenávideli, sa do bodky naplnili. 
  Urna s pozostatkami svätého Jozafáta Jána 
Kunceviča je uložená v Bazilike sv. Petra vo Vati-
káne pod oltárom svätého Bazila Veľkého. Połoc-
kého arcibiskupa a mučeníka Jozafáta vyhlásil za 
blahoslaveného roku 1643 pápež Urban VIII. a za 
svätého Pius IX. roku 1867. 
 
In: Háber, S.: Svätí na každý deň.  

Ľubica S. 

.................... { Medailónik svätých } ... 
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PREČO? – ÚSUDOK DUŠIČIEK  

 D uše v očistci trpia nesmierne. Podstatou 
trestu je, že ešte nesmú vidieť Boha 

a z toho videnia sa radovať. Už vedia, aký veľký, 
krásny, dobrotivý je Boh. A to Dobro a Šťastie 
ešte nesmú mať. A vedia, prečo. Ten a onen 
hriech, nevernosť v Božej službe, nedostatok 
ľútosti a ducha kajúcnosti, to a ono primknutie 
k tvorom. Hľadali nezriadene v tom a onom seba 
a teraz sú na určitý čas pripravené o zvrchované 
Dobro. Keď tak v trápení porovnávajú Dobro, 
o ktoré sú pripravené, s tými maličkosťami, kto-
rým dali prednosť pred Bohom, s obetami, ktorým 
sa bránili, s krížmi, ktoré nechceli niesť, ako ich to 
nemá trápiť, ako to všetko majú hodnotiť? 
A k tomu ešte tresty a iné bolesti – azda očistcový 
oheň! 
 Kiež by sme videli a posudzovali všetko tak, 
ako teraz posudzujú dušičky! Prosme o tú milosť! 

Buďme veľkorysí v premáhaní pokušení, v znáša-
ní krížov, v duchu kajúcnosti, v skutkoch lás-
ky. /.../ Každý okamih má cenu večnosti. 

 Zastav sa aspoň na minútku, pozri, kde je 
tvoje srdce, usmerňuj ho k Pánovi! Dívaj sa tam, 
kde bude náš definitívny osud! 
 

In: Josef Hlouch, Minútočka. Vyd. SSV, Trnava 1997. 

Večného Darca spasenia, 
Ježišu, vykúpeným nám 
pomáhaj; Panna láskavá 
a Matka, vypros záchranu. 
 
Tisíce mnohé Anjelov 
a Otcov zbory, Prorokov 
spevavé chóry, vyproste 
nad hriešnym odpustenie vín. 
 
Predchodca Kristov Krstiteľ, 
nebeských kľúčov Nositeľ 
i Apoštoli ostatní 
nech rozviažu nám putá vín. 

Víťazný mučeníkov chór 
a prevznešený Kňazov zbor 
a Panien čistých zástupy 
kiež naše hriechy umyjú. 
 
Vy všetky vo hviezdnych výškach, 
kniežatá v nebies komnatách, 
láskavo čujte prosieb vzlyk 
po rajských daroch túžiacich. 
 
Moc, sláva, veleba a česť 
buď Bohu Otcu so Synom 
i s Duchom, ktorý teší nás, 
dneska a večne, v každý čas. Amen. 

R. Maurus (780-856) 
HYMNUS K SVIATKU VŠETKÝCH SVÄTÝCH 

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC NOVEMBER 
 
Všeobecný: Aby krajiny, ktoré prijímajú veľký počet utečencov a prisťahovalcov, boli podporované 
v ich úsilí o solidaritu. 
Evanjelizačný: Aby vo farnostiach kňazi a laici spolupracovali v službe komunite a neupadali do 
pokušenia beznádeje. 
Úmysel KBS: Aby sme skutkami milosrdenstva vo svojom okolí svedčili o tom, že Boh je milosrdný 
Otec. 
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LEGENDA O SV. HUBERTOVI 

Slovo na zamyslenie 
Čím viac nasledujem Pannu Máriu, tým hlbšie poznávam Boha. 

Sv. Matka Tereza  

 V  katolíckych kalendároch, ktoré vydáva Spolok sv. Vojtecha, na deň 3. november 
okrem sv. Martina z Porresu  je uvedený aj svätý 
Hubert. Je to meno staronemeckého pôvodu. 
Spomienka na tohto biskupa je dodnes živá naj-
mä u germánskych národov. Jedna starobylá 
legenda  rozpráva: 

 Mladý bohatý Hubert viedol nie veľmi príklad-
ný život. Rád sa zúčastňoval na hostinách, ne-
chcel si dať ujsť žiadnu poľovačku. Bol náruživým 
poľovníkom. Keď raz poľoval práve na Veľký pia-
tok, natrafil na stádo jeleňov. Bol medzi nimi jeden 
mimoriadne veľký a krásny, no utiekol mu. Hubert 
v túžbe uloviť ho cválal na koni za ním, prenasle-
doval ho hlboko do lesa, lebo ho chcel mať. Jeleň 

nakoniec vyskočil na strmú skalu, zastal a obrátil 
sa k nemu. Vtom Hubert zazrel medzi parohmi 
kríž a počul hlas: „Ó, Hubert, prečo ma prenasle-
duješ? Ja trpím aj vo zvieratách, ktorých biedu si 
nevšímaš!“ Hubert odhodil svoju zbraň a povedal: 
„Pane, verím, že trpíš v ľuďoch aj vo zviera-
tách.“ (Iná verzia legendy hovorí, že počul hlas: 
„Hubert, prečo sa naháňaš za hriechom 
a zábavou a márniš cenný čas života neužitočne 
a bezbožne?“) Po tejto udalosti sa vrátil domov, 
modlil sa, robil pokánie a odvtedy sa snažil byť 
bratom všetkým bytostiam. 
 Stal sa z neho iný človek. Bol zvolený za bis-
kupa diecézy Maastricht v dnešnom Belgicku., 
O krátky čas po zvolení sa začal radšej venovať 
ohlasovaniu evanjelia medzi ľudom, ktorý žil 
v lesoch a odľahlých osadách. Dokonca aby bol 
bližšie ľudu, preniesol biskupské sídlo do Liège. 
 Táto legenda spôsobila, že poľovníci si sväté-
ho Huberta zvolili za svojho patróna a v niekto-
rých krajoch západnej Európy usporadúvajú na 
jeho sviatok slávnostnú poľovačku na jelene 
(vtedy je obdobie jelenej ruje) s veľkolepým cere-
moniálom.      
 Zamysli sa aj ty nad vetou, ktorú povedal 
Ježiš Hubertovi... 
           Anna Mydlová 

Slovenské príslovia 
 

- Človek vie, kde sa narodil, ale nevie, kde zomrie. 
- Kto umrie, všetko tu nechá, iba dobré a zlé so sebou vezme. 

- Maj každý deň za posledný. 
- Smrť ku každému cestu nájde. 
- Mŕtveho a neprítomného nehaň! 
- Po smrti je neskoro pokánie činiť.  
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 „Mojím povolaním v nebi bude priťahovať 
duše k vnútornému uzobraniu a pomáhať im vyjsť 
zo seba samých, aby sa primkli k Bohu jednodu-
chým a láskyplným hnutím; budem ich strážiť 
v tom veľkom vnútornom mlčaní, ktoré dovolí 
Bohu, aby sa v nich odrážal a premieňal ich 
v seba.“ 
  

 T úto myšlienku, ktorá začína tak veľmi 
podobne ako od sv. Terezky Ježiškovej 

„Mojím povolaním je láska“..., napísala iná sväti-
ca, tiež bosá karmelitánka, ktorú si Pán povolal 
tiež mladučkú, vo veku 26 rokov. Dňa 9. novem-
bra 1906 zomrela svätá Alžbeta od Najsvätejšej 
Trojice, ktorú Svätý Otec František vyhlásil za 
svätú 16. októbra tohto roku.  
 21. novembra 1904 napísala priam vznosnú 
meditáciu, modlitbu, ktorá je vzývaním Otca, Syna 
a Ducha Svätého, aby sa Bohom zamýšľané dielo 
uskutočnilo tak, ako si to praje on. Modlitba svätej 
Alžbety od Najsvätejšej Trojice znie takto: 
 

 „Ó, môj Bože, Trojica, tebe sa klaniam, 
pomôž mi úplne zabudnúť na seba, aby som 
mohla spočinúť v tebe, nehybná a pokojná, tak 

akoby moja duša bola už vo večnosti. Nech nič 
nemôže narušiť môj pokoj a spôsobiť, aby som 
vyšla z teba, ó, môj Nezmeniteľný, ale nech ma 
každá minúta unáša ďalej do hlbín tvojho Tajom-
stva. 
 Upokoj moju dušu, urob si z nej svoje nebo, 
svoj milovaný príbytok a miesto svojho odpočinku. 
Nech ťa tam nikdy nenechám samého, ale nech 
som celá stále tam, celá bdelá vo viere, celá ado-
rujúca, celá odovzdaná tvojmu stvoriteľskému 
pôsobeniu. 
 Ó, môj milovaný Kriste, z lásky ukrižovaný, 
chcela by som byť nevestou tvojho Srdca, chcela 
by som ťa zahrnúť slávou, chcela by som ťa milo-
vať... až na smrť! Ale cítim svoju bezmocnosť, 
a preto ťa prosím, aby si ma „odel v seba“, aby si 
moju dušu stotožnil so všetkými hnutiami svojej 
duše, aby si ma ponoril do seba, aby si ma uchvá-
til, aby si ma nahradil sebou tak, aby môj život bol 
len vyžarovaním tvojho Života. Vstúp do mňa ako 
Adorátor, ako Zmieriteľ a ako Spasiteľ. 
 Ó, večné Slovo, Slovo môjho Boha, chcem 
svoj život stráviť počúvaním teba, chcem sa stať 
plne vnímavou, aby som sa od teba naučila všet-
ko. Potom, cez všetky temnoty, všetky prázdnoty 
a všetky nemohúcnosti, chcem stále hľadieť na 
teba a prebývať v tvojom veľkom svetle. Ó, moja 
milovaná Hviezda, upútaj ma tak, aby som už 
nikdy nemohla opustiť tvoju žiaru. 
 Ó, stravujúci Oheň, Duch lásky, „zostúp na 
mňa“, aby sa v mojej duši uskutočnilo akoby vte-
lenie Slova: nech som preň ďalšou ľudskou bytos-
ťou, v ktorej obnovuje celé svoje Tajomstvo. 
 A ty, ó, Otče, skloň sa k svojmu úbohému 
malému stvoreniu, „skry ho do svojho tieňa“, viď 
v ňom len „Milovaného, v ktorom máš všetko 
svoje zaľúbenie“. 
 Ó, moji Traja, moje Všetko, moja Blaženosť, 
nekonečná Samota, Nesmiernosť, v ktorej sa 
strácam, tebe sa vydávam za korisť. Ukry sa vo 
mne, aby som sa ja ukryla v tebe, v očakávaní, že 
v tvojom svetle budem kontemplovať priepasť 
tvojej vznešenosti.“ 
 
 Krátky život Elisabeth Catezovej – Alžbety od 
Najsvätejšej Trojice –  klauzúrovej sestry, ktorá 

PÁN JEDINÝ V TROJICI...  



  6. 11. – 32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
  9. 11. – St: Výročie posviacky Lateránskej baziliky; sviatok 
10. 11. – Št: Sv. Lev Veľký, pápež a učiteľ Cirkvi; spomienka 
11. 11. – Pi: Sv. Martin z Tours, biskup; spomienka 
12. 11. – So: Sv. Jozafát, biskup a mučeník; spomienka 
13. 11. – 33. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ 
      Zatvorenie jubilejných brán milosrdenstva. 
15. 11.– Ut: Sv. Albert Veľký, biskup a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
16. 11. – St: Sv. Margita Škótska, panna a sv. Gertrúda, panna; ľubovoľná spomienka 
17. 11. – Št: Sv. Alžbeta Uhorská, rehoľníčka; spomienka 
18. 11. – Pi: Výročie posviacky rímskych bazilík sv. Petra a Pavla, apoštolov; ľubovoľná spomienka 
19. 11. – So: Spomienka Panny Márie v sobotu; ľubovoľná spomienka 
20. 11. – 34. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ — SLÁVNOSŤ KRISTA KRÁĽA 

................... { Liturgický kalendár } ... 
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túžila neustále adorovať Otca, byť očarená Kris-
tom „ukrižovaným z lásky“ a odovzdaná pôsobe-
niu Ducha, nás odkazuje na význam osobnej 

a konkrétnej Božej lásky, na význam laikov 
v živote Cirkvi a význam pravej kresťanskej mod-
litby. Naša denná modlitba je rozhovorom lásky 
medzi Otcom a Synom v Duchu. 110 rokov po 
smrti tejto mystičky jej posolstvo pre súčasný svet 
znie, že nie sme osamelí, odkázaní na neistotu 
svojho duchovného dobrodružstva, lebo v nás 
prebýva Boh. On je našou najväčšou hlbinou. Jej 
život nás učí, že výsostne aktuálna pravda, na 
ktorú často zabúdame, je osobná a konkrétna 
Božia láska. 
 Slovami Mons. Alberta Decourtray, biskupa 
diecézy Dijon: „Nech na príhovor svätej Alžbety 
od Najsvätejšej Trojice Duch Svätý /.../ koná 
v hĺbke našich sŕdc, aby ich obrátil k Bohu, Otcovi 
nášho Pána Ježiša Krista a k všetkým ľuďom, 
ktorí sú povolaní k účasti na živote Najsvätejšej 
Trojice! 
 
 Prameň: Karmelitánska literatúra. 

                                                 J. Melková 

Príslovia o počasí 
 

- Keď je na sv. Martina slnečno, nastáva tuhá zima. 
- Ak hus o Martine chodí po ľade, chodí o Vianociach po blate. 
- Ak kvitnú v novembri stromy, bude zima trvať až do mája.  



Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícka farnosť Narodenia Panny Márie vo Vranove n/T — Sever 

Mariánske námestie 1496/127, Vranov nad Topľou. 
Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 

Príspevky, návrhy, podnety nám zasielajte na: aib@bazilikavranov.sk 
Redakcia si vyhradzuje právo v prípade potreby príspevky upravovať. 

... { Z farskej matriky } ..................... 

KRSTY:  
Emily Rose Daňová, Michaela Onušková,  Matej Páleš, 
Tamara Mruzková, Nikola Jakubeková, Dušan Adam  

POHREBY:  
Kornélia Mocsariová (85), Mária Tkáčová (86),  
Bohumil Pomyje (94), Michal Musák (42) 

OHLÁŠKY 
 

Peter Šogan, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
Simona Gombitová, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Ďapalovciach 

Ohlasujú sa prvý- a druhýkrát. 
 

Peter Tomko, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou, 
Ivana Venceľová, narodená v Humennom a bývajúca vo Vranove nad Topľou  

Ohlasujú sa druhý- a tretíkrát. 
 
Ján Krupár, narodený v Gelnici a bývajúci vo Veľkom Folkmari, 
Michaela Višňovská, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 

Ohlasujú sa tretíkrát. 
 

Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke, 
pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo, 

nech to, prosím, oznámi na farskom úrade. 

OZNAMY 
 

• V nedeľu 6. novembra po ružencovej pobožnosti bude stretnutie členov ružencového bratstva  
a výmena ružencových tajomstiev. 

 

• V piatok 11. novembra budú v našej bazilike Otvorené chvály. Modlitbový večer začneme svätou 
omšou o 18.00 hod., po nej bude modlitba chvál a eucharistická poklona. Tento mesiac na tému 
oddych. 

 

• V nedeľu 13. novembra o 11.00 hod. bude v našej bazilike eucharistické slávenie na poďakovanie, 
ktorým sa u nás uzavrie Mimoriadny Svätý rok milosrdenstva.  

 

• Vo všetkých kostoloch arcidiecézy v nedeľu 13. novembra bude Dobročinná zbierka sv. Alžbety, 
tohto roku venovaná na Hniezdo záchrany. Za Vaše milodary Pán Boh zaplať. 


