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SLOVO NA ÚVOD

B

ratia a sestry, dnes by som chcel poukázať a upozorniť na čoraz viac rozširujúci
sa problém v našich rodinách. V dnešnej spoločnosti sa pozornosť sústreďuje hlavne na uzdravovanie závislých, avšak spoluzávislí alebo
„Dospelé deti“ alkoholikov (DDA) zostávajú bokom a v úzadí. Mnohí z nich ani netušia, že majú
nejaký problém, vzhľadom na to, že vždy sa sústredili na pomoc závislým a preberali na seba
zodpovednosť dospelých.
Dieťa netuší, čo je normálne a čo nie; to má
počas svojich detských a pubertálnych rokov
najprv spoznať. Za normálne považuje to, čo
zažíva, a jeho emočná pamäť to absorbuje ako
huba. Deti alkoholikov žijú a zápasia s prostredím,
pre ktoré je typická nedôslednosť a strach, vina
a obviňovanie, hnev a mrzutosť, utajovanie
a popieranie. K tomu, aby sa z toho všetkého
dostali a uzdravili, je nevyhnutné, aby svoje rodinné pravidlá rozbili. Táto úloha však nie je ani rýchla, ani ľahká.
Jednou z hlavných čŕt DDA je kontrola, perfekcionizmus a nedostatok sebavedomia, čo vyplýva práve z nejasne definovaných hraníc alkoholických rodín. Rodičia sa automaticky stávajú
vzorom, ktorý si deti so sebou berú do života.
Ktoré charakteristiky má väčšina dospelých detí
alkoholikov? Janet Geringerová-Woititzová vo
svojej knihe Dospelé deti alkoholikov, ktorá bola
preložená aj do slovenčiny, ich uvádza trinásť:
1. Dospelé deti alkoholikov iba tušia, čo je normálne.

2. Robí im problém dokončiť to, čo začnú.
3. Klamú i vtedy, keď povedať pravdu je rovnako
ľahké.
4. Sú na seba veľmi prísne.
5. Robí im ťažkosti zabávať sa.
6. Berú sa veľmi vážne.
7. Majú problémy s intímnymi vzťahmi.
8. Reagujú prehnane na zmeny, nad ktorými nemajú kontrolu.
9. Neustále vyhľadávajú pochvaly a súhlas okolia.
10. Spravidla sa cítia odlišné od svojho okolia.
11. Sú buď prehnane zodpovedné, alebo úplne
nezodpovedné.
12. Sú veľmi verné a oddané, a to i vtedy, keď to
nie je namieste.
13. Sú impulzívne. Majú sklon nechať sa strhnúť
okamžitým nápadom bez toho, aby si ho poriadne
premysleli a uvedomili si následky svojho správania. Takéto neuvážené konanie vedie k vnútornému zmätku, sebaodsudzovaniu a k strate kontroly
nad vlastným okolím. Navyše ich stojí obrovské
množstvo energie uviesť veci na pravú mieru.
„Dospelé dieťa“ je niekto, kto reaguje na dospelú situáciu pochybnosťou o sebe, sebaobviňovaním alebo pocitom, že sa mýli, alebo je menejcenný. To všetko sme sa naučili v rôznych obdobiach detstva. Bez cudzej pomoci ako dospelí
podvedome konáme pod vplyvom nesprávnych
myšlienok a úsudkov. Naše nechcené návraty do
detstva môžu byť nenápadné. Ale dejú sa, škodia
nášmu rozhodovaniu a vzťahom.
Spracoval o. Andrzej Kucharski OSPPE

... { Medailónik svätých } .................... k Petrovi Mollovi. Na radu spovedníka sa rozhodla
pre manželstvo. 24. septembra 1955 v kostole,
SVÄTÁ GIANNA BERETTOVÁ-MOLLOVÁ kde bola pokrstená, uzavreli sviatostné manželstvo. V roku 1956 sa im narodil syn Pierluigi,
MATKA AŽ ZA HROB
v roku 1957 dcéra Mariolina a v roku 1959 dcéra
Laura.
V roku1961 sa na svet hlási štvrté dieťa
a s ním aj zhubný nádor. Gianna ako lekárka
vedela, že záchrana dieťaťa znamená jej smrť.
Napriek všetkému žiadala o záchranu dieťaťa.
Dievčatko Gianna Emmanuela sa narodilo na
Bielu sobotu 21. apríla 1962 – a 28. apríla 1962
jeho matka zomrela.
Pápež Ján Pavol II. ju vyhlásil za blahoslavenú 24. apríla 1994 za prítomnosti jej detí, manžela
a príbuzných a vyzdvihol ju ako hrdinský vzor
matky nášho storočia. Za svätú bola vyhlásená
16. mája 2004 na Námestí sv. Petra v Ríme pápežom Jánom Pavlom II.
arodila sa v Magente pri Miláne 4. októbMnohé prosby vysielané k sv. Gianne Berettora 1922. Pochádzala z nábožnej rodiny. vej-Mollovej boli vyslyšané a stali sa i zázraky.
V roku 1949 úspešne promovala na Milánskej Ukázala sa ako pomocníčka matiek, a to najmä
univerzite. Ako lekárka denne prichádzala do pri ohrozenom tehotenstve, ťažkom pôrode, manstyku so smrťou, zvádzala neustály boj o život.
želských a rodinných problémoch.
Po roku 1952 sa jej osobný život ocitol na
rázcestí – na jednej strane túžila ísť za bratom na In: www.zazivot.sk
misie, a na druhej strane tu bola silnejúca láska
Ľubica S.

N

Laco Zrubec
NORMÁLNE?
Najprv bojovala sama so sebou.
Potom s manželom spolu uvažovali,
ako to dieťa nemať.
Rozhodla sa k lekárovi.
Neodvážila sa na prvý raz ani na druhý,
tretí, a predsa.
Lekár nesúhlasil.
Všimla si, že má hrdzavú bradu.
Nadávala. Normálne.
Toto všetko si uvedomila až včera.
Normálne.
Išla po ulici s dcérkou.

Oproti nej išiel ten s hrdzavou bradou.
Bolo to dievčatko?, spýtal sa
a išiel ďalej.
Ona sa vtedy veľmi začervenala.
Normálne.
Dcérka sa spytovala, prečo mamička
ujovi neodpovedala.
Mamička iba mlčala.
Nemohla odpovedať ani dcérke.
Lekárovi s hrdzavou bradou sa chcela
poďakovať.
Chcela.
Normálne.
Nedalo jej...
(In: Pútnik svätovojtešský, rok 1969, str. 147)

Slovo na zamyslenie
Cesta k dokonalosti je dlhá; taká dlhá ako jeden ľudský život.
Páter Pio
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VO VRANOVSKEJ NEMOCNICI DVE MAMIČKY, ICH TRI DETI ...A JEDEN KŇAZ

V

o vranovskej nemocnici už dlhé roky
predpoludnie každej nedele je spojené
s pastoračnou návštevou chorých.
Z oddelenia na oddelenie, z izby do izby, od
postele k posteli... Kňazi totiž nenechávajú bez
povšimnutia nikoho, kto tu prosí o duchovnú pomoc.
V ktorúsi nedeľu bol kňaz aj na pôrodnici.
Podišiel k mladučkej mamičke.
„Chcete sa spovedať alebo prijať?“, opýtal sa.
V jej očiach bolo vidieť radosť, tak ako aj na perách – úsmev...
„Som evanjelička, ale – požehnajte toto moje
prvé dieťa, prosím.“ Iste nemal nijakú pochybnosť, veď život všetkým ľuďom dáva nebeský
Otec – Stvoriteľ, a tak: „Nech vás žehná...“ a nad
mamou i nad dieťaťom rukou nakreslil znak kríža.
V ktorúsi ďalšiu nedeľu bol znova na tom
istom oddelení vranovskej nemocnice. Tento
prípad bol však celkom iný. Katolíčka. V jej očiach
bolo vidieť radosť, hoci z tváre žiarila tiež dôstoj-

nosť veku. Ten poukazoval aj na mnohonásobnosť materstva...
Potvrdili to aj mamine slová: „Je to moje šieste dieťa.“ A potom plynulo ďalšie zdôverenie:
„Najstaršieho syna Pán Ježiš povolal: ,Poď za
mnou.´ O pár týždňov totiž vstupuje do rehoľného
noviciátu. On bude Pánov nasledovník a ja naďalej ostávam matkou piateho dieťaťa...“
Do nemocnice chodieval naďalej. Znova bol aj
na pôrodníckom oddelení... V jednej z izieb, ktoré
navštevoval, oslovila ho jedna z mamičiek:
„Požehnajte aj toto moje – už druhé – dieťa...“
Keď to urobil, vypočul si jej slová: „Pred dvoma
rokmi ste mi požehnali prvé moje dieťa. Ja som tá
evanjelička...“ Teraz sa mu všetko pripomenulo...
a nebeskému Otcovi v duchu istotne ďakoval, že
svojich ctiteľov má aj v iných spoločnostiach.
Mamičku a jej druhé dieťa požehnal.
Hoci ich odvtedy (ako viem) znova ešte nestretol, pamätá na nich a aj sa za nich častejšie
modlieva.
N.N.
............. { Niektoré pamätné dni } ...

30. apríla 1651 – pred 365 rokmi narodil sa sv. Ján de la Salle, vyznávač.
30. apríla 1711 – pred 305 rokmi bol podpísaný mier v Satmári; skončilo sa Rákociovské povstanie.
1. mája 1881 – pred 135 rokmi sa narodil P. Pierre Teilhard de Chardin, francúzsky kresťanský filozof.
1. mája 1991 – pred 25 rokmi, na sté výročie encykliky Rerum novarum Leva XIII., sv. Ján Pavol II.
vydal encykliku Centesimus annus, v ktorej sa venoval sociálnej náuke Cirkvi, potrebe novej
evanjelizácie a roku 1989.
3. mája 1846 – pred 170 rokmi narodil sa Pavol Smrečáni, spiš. biskup, predseda Spolku sv. Ladislava.
5. mája 1891 – pred 125 rokmi pápež Lev XIII. vydal prvú sociálnu encykliku Rerum novarum, ktorá je
počiatkom kresťanskej sociálnej náuky ako vedeckej disciplíny.
27. apríl – Deň obetí holokaustu.
2. mája – výročie biskupskej vysviacky Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu (r. 2004);
– výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Oroscha, trnavského arcibiskupa (r. 2004).
3. mája – výročný deň smrti banskobystrického biskupa Mons. Jozefa Feranca (2003);
– výročný deň smrti spišského biskupa Mons. Františka Tondru (r. 2012).
9. mája 1886 – pred 130 rokmi narodil sa Jozef Čársky, biskup, apoštolský administrátor košický,
predseda SSV. Zomrel r. 1962.
12. mája 1743 – Gróf Žigmund Pető položil základný kameň pod novostavbu kláštora vo Vranove.
13. mája 1981 – Na Svätopeterskom námestí bol spáchaný atentát na pápeža Jána Pavla II.
13. mája 2000 – Sv. Otec Ján Pavol II. blahorečil fatimských pastierikov – vizionárov Františka
a Hyacintu a zverejnil tretie posolstvo z Fatimy (z 13. 7. 1917).
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KDE SÚ VIDITEĽNÉ CHARAKTERISTIKY DDA?

P

ovedzme si teraz niečo o rolách, ktoré
členovia alkoholickej rodiny preberajú na
seba v snahe prispôsobiť sa chorobe, ktorá je
medzi nimi. Najprv však treba povedať, že tie roly
sa vyskytujú nielen v alkoholických alebo inak
nefunkčných rodinách, ale sú aj v rodinách zdravých. No tam, na rozdiel od alkoholickej rodiny,
rotujú. V alkoholickej rodine jednotliví členovia
majú tendenciu priľnúť k jednej role natrvalo.
V časoch stresu členovia rodiny preberajú na
seba isté povinnosti, aby sa priaznivo vyrovnali
s krízovou situáciou, ktorá nastane. Keď napätie
odznie, roly skončia. Napríklad, keď niekto z rodiny zomrie, jeden člen rodiny sa stane „organizátorom“ skupiny a prevezme na seba povinnosť zariadiť nevyhnutné formality k pohrebu. Iní
členovia rodiny sú potom voľní a môžu sa venovať naplno žiaľu, ktorý smrť blízkej osoby vyvolala. Zdravé rodiny si delegujú autoritu tak, ako je to
vhodné: deťom sa napríklad nikdy neukladá zodpovednosť za úlohy, ktoré sú vyhradené iba pre
rodiča.
Nasledujúce otázky vám pomôžu zistiť, či vo
vašej pôvodnej rodine existoval alkoholizmus
alebo iná rodinná dysfunkcia. Ak vaši rodičia neboli alkoholikmi, možno pili vaši prarodičia a odovzdali túto chorobu alebo inú rodinnú dysfunkciu
vašim rodičom. Pokiaľ alkohol alebo drogy neboli
problémom, možno váš domov bol chaotický,
nebol bezpečný a chýbali v ňom všetky vyživujúce
zložky, tak ako to býva v mnohých rodinách alkoholikov.
Týchto 25 otázok ponúka pohľad na niektoré
spôsoby, ako sú postihnuté deti, ktoré vyrástli
vedľa alkoholika – a to aj veľa rokov potom, čo
odišli z domova. Tieto otázky sa tiež vzťahujú na
dospelých, ktorí vyrástli v rodinách, kde došlo
k zneužívaniu detí jedlom alebo k sexuálnemu
zneužívaniu; tiež na dospelých, ktorí vyrástli
v rodinách, kde vládol náboženský fanatizmus
alebo (dnes už bežný) vorkoholizmus. Do tejto
kategórie patrí aj veľa detí (teraz už dospelých)
vychovaných u adoptívnych rodičov:
1. Spomínate si na niekoho, kto pil alebo bral
drogy, alebo konal nejakým iným spôsobom,
4

o ktorom si dnes myslíte, že bol dysfunkčný?
2. Vyhýbali ste sa pozývať domov kamarátov kvôli
alkoholizmu alebo nejakému inému narušeniu
vo vašej rodine?
3. Ospravedlňoval jeden z vašich rodičov pitie
alkoholu alebo iné dysfunkčné správanie u druhého rodiča?
4. Boli vaši rodičia tak sústredení jeden na druhého, že ste mali dojem, že vás ignorujú?
5. Hádali sa neustále vaši rodičia alebo príbuzní?
6. Boli ste neustále zaťahovaní do hádok alebo
nezhôd rodičov a oni vás žiadali, aby ste sa
postavili na stranu jedného z nich proti tomu
druhému?
7. Snažili ste sa chrániť vaše sestry alebo vašich
bratov pred alkoholizmom alebo iným podobným javom vo vašej rodine?
8. Ako dospelý cítite sa byť nezrelým? Cítite sa vo
svojom vnútri ako dieťa?
9. Ako dospelý máte vedľa vašich rodičov pocit,
že s vami zaobchádzajú ako s dieťaťom? Pokračujete v zaujímaní postoja dieťaťa voči vašim rodičom?
10.Myslíte si, že je vaša zodpovednosť starať sa
o pocity alebo obavy vašich rodičov? Obracajú
sa na vás ďalší príbuzní, aby ste riešili ich problémy?
11.Bojíte sa autorít a zlostných a nahnevaných
ľudí?
12.Hľadáte neustále súhlas alebo chválu, ale
ťažko prijímate pochvalu, keď ju dostanete?
13.Považujete väčšinu spôsobov kritiky na vašu
osobu za osobný útok?
14.Ponúkate často vaše služby a potom sa hneváte, keď druhí neocenia to, čo robíte?
15.Domnievate sa, že ste zodpovední za to, ako
sa druhý cíti alebo ako koná?
16.Je pre vás ťažké rozpoznávať pocity?
17.Obraciate sa mimo svojho vnútra, keď hľadáte
lásku alebo istotu?
18.Zaplietate sa do problémov iných ľudí?
19.Pletiete si lásku so súcitom?
20.Stotožňujete sex s intimitou?
21.Ocitli ste sa vo vzťahu s kompulzívnym alebo
nebezpečným človekom a divíte sa, ako ste sa

v tom ocitli?
22.Posudzujete sami seba bez milosti a pýtate sa,
či je to normálne?
23.Správate sa doma ináč ako na verejnosti?
24.Domnievate sa, že vaši rodičia mali problém
s pitím alebo drogami?
25.Myslíte si, že ste boli poznamenaní alkoholizmom alebo iným nefunkčným konaním vašich
rodičov alebo iných členov vašej rodiny?

Ak ste odpovedali „áno“ na tri alebo viac týchto otázok, možno trpíte následkami vyrastania
v alkoholickej alebo inak dysfunkčnej rodine. Dospelé deti alkoholikov sa potrebujú naučiť princípom emocionálneho odpútania sa. Pri uzdravovaní sa DDA je dôležitá spolupráca s odborníkom –
sociálnym pracovníkom, psychológom, psychoterapeutom, ktorí sú špecializovaní na túto problematiku.
Spracoval o. Andrzej Kucharski OSPPE

SVIATOSŤ DOSPELOSTI

D

ňa 9. apríla tohto roku navštívil našu
farnosť o. arcibiskup Bernard Bober aj so
svojím tajomníkom, aby udelil 120 birmovancom
sviatosť birmovania.
Naši birmovanci sa pripravovali necelé dva
roky, tým že počúvali náuky z Katechizmu katolíckej Cirkvi a absolvovali písomné testy, zúčastňovali sa piatkových večerných svätých omší a niektorí absolvovali aj evanjelizačný kurz Alfa. Keď
získali potrebný počet kreditov, mohli pristúpiť
k sviatosti, ktorú kresťan katolík môže prijať len
raz za život.

Samotná slávnosť bola okrášlená spevmi,
čítaniami, prosbami a ďakovaním z radov birmovancov. Priebeh slávnosti bol veľmi kultivovaný
a dôstojný.
Všetci zúčastnení pobirmovaní si môžu
v kancelárii FÚ vyzdvihnúť pamätné listy s CD
nosičom. Prajeme im, aby vo svojom ďalšom
živote boli ozaj dobrými dospelými kresťanmi,
hlavne v správaní, ale aj v odovzdávaní viery,
vedomostí či praktických skúseností mladším
generáciám.
Katechétka Anna Mydlová

VIDEL SOM VŠETKY KOSTOLY SLOVENSKA

T

úto vetu si v súčasnosti môže povedať
zrejme len jeden Slovák – Zdenko Dzurjanin. Ešte ako študent sa rozhodol prejsť našu
krajinu; navštívil všetkých 2927 obcí, vyfotografoval 4124 kostolov viacerých kresťanských cirkví
na ich území. Výsledkom ôsmich rokov jeho práce
je putovná výstava, ktorá vznikla pod kurátorskou
koncepciou Pavla Demeša a v apríli zavítala aj do
nášho mesta.
Za trinásť storočí histórie kresťanstva na Slovensku sa pri výstavbe kostolov vystriedalo mnoho architektonických štýlov, od románskeho až po
moderný. Niektoré sú na prvý pohľad jednoduché,
iné bohato zdobené, no v prvom rade sú to miesta
určené na oslavu Boha a sú mu zasvätené. Ako
povedal sám autor výstavy, žiadne dva kostoly nie
sú identické. Sám som sa o tom mohol presvedčiť
pri osobnej návšteve tejto výstavy. Jej súčasťou je
mozaika, na ktorej sú zobrazené všetky fotografie.
Vo výbere fotografií na výstave nechýba ani zá-

stupca mesta Vranov nad Topľou – gréckokatolícky chrám v Čemernom.
Vo výstavnom priestore vo foyer Mestského
domu kultúry boli umiestnené aj plagáty, ktoré
prezentovali informácie o pozadí samotnej výstavy či náboženskom zložení Slovenska. Na jednom
z plagátov boli uvedené aj „rekordy“ našich kostolov, z ktorých spomeniem aspoň niektoré: Najstaršie kostoly na Slovensku boli postavené už
v 9. storočí a nachádzajú sa v Kopčanoch a Kostoľanoch pod Tríbečom. Najviac veží má košická
Katedrála svätej Alžbety a najviac slnečných hodín na jednej kostolnej veži sa nachádza na kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi (kalvínsky)
vo Vranove nad Topľou (pri nemocnici).
Celú zbierku fotografií aj so základnými informáciami o jednotlivých kostoloch si možno pozrieť
na webovej stránke www.kostolyslovenska.sk.
Patrick Mydla
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MODLITBA MÁRIE
Kresťan je povinný zjednotiť sa v modlitbe
s Máriou a apoštolmi, spolu s nimi volajúc: „Príď,
Duchu Svätý!“
ko sa modlila Mária? O jej modlitbe môžeme povedať to isté, čo o modlitbe Ježiša. Modlil sa, aby Otcovi vzdával patričnú úctu.
V modlitbe za nás prosil. Modlil sa tiež, aby nás
učil modlitbe. Modlil sa ústne aj vnútornou modlitbou. Modlil sa neustále. Niekedy pre modlitbu
vyhľadával samotu a púšť. V modlitbe Poslednej
večere prosil o zjednotenie každého z nás
s Bohom, skrze neho a s ním – s Otcom.
Ako sa modlila Mária?
Aj jej modlitba bola pozdvihnutím duše k Bohu. U Márie zjednotenie s Bohom bolo stále, neprekážali jej v tom ani vonkajšie povinnosti. Môžeme sa pýtať, či vo
svojej modlitbe vyjadrovala aj
nejaké prosby. Veď všetko nachádzala v zjednotení.
Mária sa však modlila.
Aj ona sa modlila, aby Bohu
vzdala svoj hold, ale predovšetkým sa modlila, lebo bola Matkou:
Matkou ľudí. Obdarená mimoriadnou milosťou, ktorá ju zjednocovala so Slovom, prosila, aby sa milosť jej Syna prelievala do duší a v nich sa realizovala, aby prišlo jeho kráľovstvo, aby vzniklo jeho
mystické telo.
V akých podmienkach sa modlila? Potrebovala či hľadala samotu? Áno, ale v oveľa menšej
miere, ako ju potrebujeme my. Jej zjednotenie
s Bohom akoby samo od seba vzdiaľovalo ju od
ruchu a chaosu vonkajších udalostí. Pri zvestovaní bola v Nazarete sama, ďaleko od hluku, a aj
neskôr sa tam často vracala. Je to lekcia aj pre
nás: aby sme sa modlili, musíme vyhľadávať samotu a ticho.
Ako sa Mária modlila?
Modlitbou ústnou, spevom žalmov – pravdepodobne tak ako celý národ. Bol to úkon odovzdania sa Bohu. Aby sme však pochopili jej modlitbu,
musíme sa vrátiť k osobe Ježiša.
Ako sa modlil Ježiš? Pravý Boh – Boží Syn,

A
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Druhá osoba Najsvätejšej Trojice a zároveň pravdivý človek –, ktorý prijal ľudskú prirodzenosť
zachovajúc si podstatu božskú. V samote a pokoji
nachádzal odpočinok pre telo, zmysly, predstavivosť, tvorivé sily. Všetko v ňom smerovalo dovnútra, ku kontaktu s Bohom... A modlitba Márie
iste mala podobné znaky. Obdarovaná darom
čistoty Mária neprežívala stavy rozrušenia alebo
znechutenia, obdobia povrchnosti alebo prázdnoty, aké zažívame my pre svoju pokazenú prirodzenosť. Milosť a dych Boží prenikajú bez prekážok dokonale pokojnú dušu Márie; ona je skutočne „milosti plná“, ako povie anjel.
Vnútorná modlitba Márie, to je
trvalé sústredenie na Boha. Je to
modlitba dôvery v každej, akokoľvek ľudsky nepochopiteľnej situácii; je to obrátenie celej jej bytosti
k Bohu, k Božiemu svetlu, nezávisle od toho, či to bolo svetlo plné
radosti alebo bolesti. Mária ho
neustále hľadá, hľadá ho v chráme, vinie sa k nemu ako dieťa
k otcovi. Prostota však neohraničuje jej horizonty. Mária netúži po
spokojnosti na ľudský spôsob –
obracia sa výlučne k Bohu. Naše
vedomie býva nespokojné, jej –
plné pokoja plynúceho z viery. Jej modlitba bola
prebývaním v dokonalom zjednotení s Bohom,
bez extáz či vytržení. Mária, vo Vtelení Bohom tak
výnimočne obdarovaná, ostáva pokorná.
Mária ďakuje Bohu za všetko. Jej vnútorná
modlitba, to je mlčanie a tajomstvo, svetlo i utrpenie... Mária je tak veľmi ľudská, viac než my sami;
prežíva všetko hlbšie, trpí viac než my môžeme
trpieť. Ona je matkou nad všetky matky: je výlučne Matkou. Miluje nás tak, že za nás odovzdala
na obetu svojho Syna.
Uctime si tú lásku, zverme sa tej láske, vzdajme jej hold našou láskou. Buďme deťmi, naozajstnými deťmi Božej Matky. Nielen v mesiaci
máji...
(Voľne spracované podľa: M. Eugeniusz Grialou OCD,
Maryja Matka vszystkich)

J. Melková

NA TRETÍ DEŇ
Na tretí deň na svitaní
Ježiš hneď po zmŕtvychvstaní
na nebesia vystúpil.
Vzniesol sa tam jak kráľ v sláve,
s korunou na jasnej hlave.
Otca svojho oslávil.

V tomto čase všetko plesá,
bo vystúpil na nebesia
Ježiš Kristus – kráľov Kráľ!
V Božom chráme piesne znejú
a ich tóny letia, spejú
k Ježišovi, v neba diaľ.
Michal Koscelanský
Slovo na zamyslenie

• Mokrý máj – na poli raj. / Studený máj – na poli raj.
• Keď v máji často hrmí, rok býva požehnaný.
• Chladný máj a jún vlažný, to je pre sýpky, sudy zdarný.
• Od Vianoc do Ducha nespúšťaj sa kožucha, a po Svätom Duchu
zas dobre v kožuchu.

ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC MÁJ
Všeobecný: Aby ženy vo všetkých národoch sveta požívali úctu a boli rešpektované a aby bol ocenený aj ich nezastupiteľný sociálny prínos.
Evanjelizačný: Aby sa v rodinách, komunitách a skupinách šírila prax modlitby posvätného
ruženca za evanjelizáciu a pokoj.
Úmysel KBS: Aby hojnosť darov Ducha Svätého zoslaných na Cirkev prispela k zveľadeniu mieru
a spravodlivosti v oblastiach zmietaných nepokojmi a konfliktami.
................... { Liturgický kalendár } ...
1. 05. – Ne: 6. veľkonočná nedeľa
Sv. Jozef, robotník; tohto roku sa neslávi. Sviatok práce
2. 05. – Po: Sv. Atanáz, biskup, učiteľ Cirkvi; spomienka – Prosebný deň
3. 05. – Ut: Sv. Filip a Jakub, apoštoli; sviatok – Prosebný deň
4. 05. – St: Sv. Florián, mučeník – Prosebný deň
5. 05. – Št: Nanebovstúpenie Pána; slávnosť – prikázaný sviatok
6. 05 – Pi: Sv. Dominik Savio, žiak dona Bosca; ľubovoľná spomienka
Prvý piatok v mesiaci
7. 05. – So: Sv. Gizela Uhorská, kráľovná, matka sv. Imricha
Prvá sobota v mesiaci
8. 05. – Ne: 7. veľkonočná nedeľa
Svetový deň spoločenských komunikačných prostriedkov. Zbierka na katolícke masmédiá
11. 05. – St: Bl. Sáry Salkaháziovej, panny a mučenice; ľubovoľná spomienka
12. 05. – Št: Sv. Nerea a Achileja, mučeníkov, Sv. Pankráca, mučeníka; ľubovoľná spomienka
13. 05. – Pi: Blahoslavenej Panny Márie Fatimskej; ľubovoľná spomienka
14. 05. – So: Sv. Mateja, apoštola; sviatok
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... { Z farskej matriky } .....................
KRSTY:
Adam Ferenc, Jana Križanová
POHREBY:
Ján Balberčák (86), Helena Hudáková (83),
František Čalfa (81), František Varga (60)
OHLÁŠKY:
Marián Verčimák, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Pavlovciach
Erika Rimárová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa tretíkrát.
Tomáš Peržeľ, narodený v Bratislave a bývajúci v Bratislave-Petržalke
Romana Hermanovská, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca v Bratislave-Petržalke
Ohlasujú sa prvýkrát.
Ak by niekto vedel o cirkevno-právnej prekážke,
pre ktorú by snúbenci nemohli uzavrieť sviatostné manželstvo,
nech to, prosím, oznámi na farskom úrade.

OZNAMY
• Počas celého mesiaca máj budeme pred večernou svätou omšou spievať Loretánske litánie.
V nedele bude májová pobožnosť spojená s ružencom o 14.30 hod.
• Vo štvrtok 5. mája je prikázaný sviatok — Nanebovstúpenie Pána. Sväté omše v našej bazilike
budú o 6.00, 8.00, 12.00, 16.00 a 18.30 hod.
• Na slávení Fatimskej soboty dňa 7. mája tohto roku v našej bazilike privítame veriacich
z farností Nižný Hrabovec a Bystré. Začiatok pobožnosti o 9.00 hod. V programe je Fatimská
pobožnosť, svätá omša, eucharistická poklona s modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu.
Od 9.00 hod. budeme taktiež spovedať.
• V nedeľu 8. mája bude vo farnosti Čemerné odpustová slávnosť ku cti Panny Márie Fatimskej.
Slávnostná svätá omša sa začne o 10.30 hod.
• Obsahom prosebných dní (2. – 4. máj) sú prosby za úrodu. Záväzný je aspoň jeden deň.
• Pripravujeme autobus na púť Rodiny Nepoškvrnenej, ktorá bude 11. júna v Smižanoch. Cena
autobusu je 7 €. Záujemcovia sa môžu prihlásiť u pani Viňarskej na tel. č.: 0910 482 849.
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.

