č.
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SLOVO NA ÚVOD
„... zo svojich mečov si ukujú radlice“ (Iz 2, 4).
Pri každom údere kladiva lietajú iskry. Rinčí zvuk
kovu narážajúceho na kov. Kováč s použitím
svojich nástrojov pomaly a dôkladne pretvára
meč na radlicu pluha. Predstavíš si tento obraz,
keď pomyslíš na Adventné obdobie? Práve tento
obraz použil Izaiáš, keď prorokoval príchod Mesiáša. Opísal kráľovstvo, v ktorom už viac nie sú
potrebné meče. Z týchto teraz už nepotrebných
vojnových nástrojov, spôsobujúcich smrť, sa stanú nástroje pokoja a života. Boh však chce, aby
sme sa práve takto pripravili na príchod Ježiša na
Vianoce. Práve o tom je Adventné obdobie. Všetci máme vo svojom živote meče — „nástroje“,
ktorými sa navzájom zraňujeme. Niektorí majú
prchkú povahu. Iní sú náladoví a prechovávajú vo
svojom vnútri hnev. Ďalší dokážu rýchlo odsúdiť
iných alebo ich slovne napadnúť. Pán chce vziať
tieto naše horké slová, naučiť nás hovoriť s milosrdenstvom a porozumením. Chce vziať náš hnev
a pretvoriť nás v milosrdenstvo. Chce nám pomôcť vykročiť v našich vzťahoch smerom k pokoju. Práve na obraze mečov pretvorených na radli-

ce možno vysvetliť, prečo sa Ježiš stal človekom:
aby nás odvrátil od deštrukcie hriechu a spravil
nás nástrojmi pokoja pre druhých. Takto vyzerá
mesiášska doba: doba, v ktorej sa ľudia zameriavajú väčšmi na vzájomné budovanie než rúcanie.
Vieme však, že k pretvoreniu mečov na radlice
nedôjde automaticky. My s týmto božským Kováčom musíme spolupracovať. Musíme mu odovzdať svoje meče, aby nám pomohol s ich pretvorením. Preto je nevyhnutne potrebná sviatosť
zmierenia. Vyhraď si teda pred Vianocami čas na
spytovanie svedomia. Neboj sa hľadať meče:
prostriedky, ktorými zraňuješ seba aj iných. Potom choď na spoveď. Boh je pripravený odpustiť
ti, uzdraviť ťa a dodať ti silu. On ťa chce urobiť
odborníkom v umení pokoja, nie vojny. On môže
každý tvoj úkon kajúcnosti, každú chvíľku strávenú v modlitbe, každú obetu alebo skutok veľkodušnosti naplniť svojou milosťou. Toto číslo je
venovane našej púti pri príležitosti stého výročia
zjavení vo Fatime. Na našej farskej púti sme
navštívili Fatimu, Lurdy a La Salet, Padovu
a Turín.
O. Rastislav Ivanecký OSPPE

BOLI SME VO FATIME

Keď Svätý Otec František vyhlásil koncom
októbra minulého roka Jubilejný rok stého výročia zjavení Panny Márie vo Fatime – v trvaní
od 27. 11. 2016 do 26. 11. 2017 – kvôli dôstojnejšiemu prežívaniu osláv oznámil aj okolnosti
a podmienky, za ktorých bude možné získať
úplné odpustky. Jednou z možností bola aj púť
do Fatimy pre tých, ktorí ju vykonajú, s úctou
sa zúčastnia niektorej slávnosti či modlitby ku
cti Panny Márie, pomodlia sa Otče náš, Vyznanie viery a budú vzývať Pannu Máriu Fatimskú.
Pri príležitosti storočnice fatimských zjavení sa
v celej našej diecéze organizovali púte do Fatimy a pripojil sa aj Vranovský dekanát.
Išlo sa v dvoch turnusoch, ten náš začal
23. októbra. Všetci dobre naladení a plní očakávaní nasadli sme do autobusu smerom na
letisko v Budapešti. O duchovný priebeh
a dobrú náladu sa počas cesty postarali naši
duchovní sprievodcovia o. Rastislav Ivanecký
OSPPE a o. Marcel Puškáš. Prišli sme bez
komplikácií a aj keď náš let stále odkladali,
verili sme, že šťastlivo odletíme a aj doletíme
do Lisabonu.
V Lisabone sme sa stretli s naším sprievodcom celou púťou Mgr. Petrom Bačíkom
a vybrali sme sa na nočnú prehliadku mesta.
Lisabon právom patrí k najnavštevovanejším
a aj najstarším mestám Európy. Typické sú
žlté električky, lanovky a kopce. Autobus nás
okolo 22.30 hod. priviezol blízko k Námestiu
Rossio, kde nás už čakala naša veľmi milá
sprievodky-ňa Táňa, pôvodom zo Slovenska.
Uprostred tohto námestia sa vypína socha
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Petra IV., ktorý bol portugalským kráľom a tiež
prvým cisárom nezávislej Brazílie. Štyri ženské
postavy v podnoží tejto sochy predstavujú
Spravodlivosť, Múdrosť, Zdržanlivosť a Silu –
vlastnosti, ktorými cisár vynikal. V polovici 19.
storočia námestie bolo vydláždené mozaikovým zvlneným vzorom, vďaka ktorému dostalo
prezývku „Kolísavé námestie“. Cestou na pobrežie ideme okolo výťahu Elevador de Santa
Justa. Pre niektorých domácich ide o trošku
kontroverznú atrakciu. Bola totiž postavená
uprostred ulice a vyzerá, ako keby ju tam niekto umiestnil nasilu, bez plánovania a bez štipky vkusu. V konečnom dôsledku sa však
u turistov ujala, lebo je z nej nádherný výhľad.
Výťah bol inšpirovaný slávnou Eiffelovou vežou. Pokračujeme na Praça do Comércio lepšie známe ako Palácové námestie. Sídlil tu
kedysi aj kráľ, dnes sú budovy využívané ako
rôzne ministerstvá a iné verejné inštitúcie.
Dominantným je Víťazný oblúk smerom na
Rua Augusta. Kedysi tu portugalskí králi vítali
hlavy štátov a iné vzácne návštevy.
Aj keď bola už tma, mohli sme v diaľke vidieť
vysvietený Most 25. apríla, ktorý bol postavený
ako spomienka na tzv. Karafiátovú revolúciu. Je
to veľký visutý most a svojou farbou pripomína
americký Golden Gate, ktorým bol inšpirovaný
a je jeho sesterským mostom. Tesne za ním sa
týči socha Krista, a tak sme mali zaujímavý pocit
kombinácie Rio de Janeira a San Francisca.
Socha Krista tu v Lisabone dostala pomenovanie
Christo Rei – Kristus Kráľ. O stavbe sa rozhodlo
dňa 20. apríla 1940 vo Fatime s pohnútkou, aby

ochránil Portugalsko pred práve rozpútanou
Druhou svetovou vojnou. Samotná realizácia
začala až v roku 1950 a trvala ďalších deväť
rokov Na záver sme sa pristavili ešte pri Bazilike sv. Antona, ktorý sa narodil práve
v Lisabone a je tu veľmi uctievaný. Rozlúčili
sme sa s našou sprievodkyňou a niečo pred
polnocou sme nasadli do autobusu smerom do
Fatimy, hlavného cieľa našej púte.
Čím sa teda Fatima stala známou a prečo
putujeme práve tam? V roku 1917 sa tu trom
malým deťom zjavila Panna Mária. V tom čase
bola Fatima iba neznámou dedinkou
v Portugalsku, vzdialenou asi 110 km na sever
od Lisabonu. Rok 1917 bol pre celý portugalský
národ rokom 1. svetovej vojny a politickej, spoločenskej a hospodárskej krízy. V tom čase
bola Fatima farnosťou pozostávajúcou z viac
ako dvadsiatich malých dediniek. Oblasť Cova
da Iria, priame miesto zjavenia, patrila k tejto
farnosti, ale bolo to len kamenisté miesto
s niekoľkými stromami. Nachádzal sa tu však
pozemok vhodný ako pastvisko, ktorý patril
rodičom Lucie, jednej z troch fatimských detí,
ktorým sa zjavila Panna Mária. Okrem desaťročnej Lucie sa Panna Mária zjavila aj jej deväťročnému bratrancovi Františkovi a jeho sedemročnej sestre Hyacinte.
Zjaveniam Panny Márie predchádzali zja-

venia anjela na jar, v lete a v jeseni v roku
1916 a mali deti pripraviť na veľké zmeny v ich
živote. Tieto zjavenia deti vnútorne premenili
a naučili ich viac času venovať modlitbe, predovšetkým modlitbe svätého ruženca
a modlitbe, ktorú ich naučil anjel. Samotné
zjavenia sa konali v čase od mája 1917 do
októbra 1917 a bolo ich spolu šesť. Tieto zjavenia sa konali vždy 13. dňa v mesiaci, okrem
augusta, kedy boli deti vo väzení. Vtedy sa
Panna Mária zjavila 19. augusta. Pri zjavení
v júli Panna Mária odovzdáva deťom tajomstvo, ktoré má tri časti. V prvej časti Panna
Mária ukazuje deťom peklo a hovorí, že veľa
ľudí ide do pekla, lebo sa za nich nikto nemodlí. V druhej časti Panna Mária predpovedá
vypuknutie 2. svetovej vojny, ak sa ľudia neobrátia. Žiadala zasvätiť svet a Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu. V tretej časti, ktorá bola
zverejnená až v roku 2000, predpovedá veľké
utrpenie Cirkvi a Svätého Otca. Zjavenia sa
ukončili 13. októbra veľkým slnečným zázrakom pred očami vyše 70 000 ľudí a Fatima sa
stala medzi ľuďmi známou. Panna Mária vo
svojich zjaveniach vyzývala ľudstvo, aby sa
obrátilo a robilo pokánie za svoje hriechy. Fatimské posolstvo je jasné a jednoznačné, aby
sa ľudstvo zachránilo od záhuby a vojen, je
nutné jeho obrátenie a návrat k Bohu a modlit3

ba. Panna Mária prosila deti zvlášť o modlitby
a obety za obrátenie hriešnikov a ako zadosťučinenie za urážky, ktoré sa dostávajú jej Nepoškvrnenému Srdcu. Do Fatimy sme sa dostali
až neskoro v noci, rýchlo sme sa ubytovali a išli
spať. Bývali sme v Hoteli Padre Pio. Je známa
súvislosť medzi pátrom Piom a Fatimskou Pannou Máriou. Spomínam to aj preto, lebo pred
rokom sme mali možnosť navštíviť pôsobisko
Pátra Pia – San Giovanni Rotondo. V časoch
pátra Pia sa talianski biskupi rozhodli, že socha
Fatimskej Panny Márie bude putovať talianskymi diecézami, vždy jeden deň. Administratívnou
chybou sa stalo, že na jednu diecézu pripadli
dva dni. A tak niektorým ľuďom napadlo, či by
miestny biskup dovolil, aby ten druhý deň bola
prítomná v San Giovanni Rotondo, kde žil v tom
čase chorý páter Pio, o ktorom bolo známe, že
bol naozaj jej veľkým ctiteľom. Keď pri rozlúčke,
nakladali sochu do helikoptéry, aby putovala
ďalej, podľa očitého svedka páter Pio povedal:
„Panna Mária Fatimská, ty odchádzaš, ale ja
chorý tu zostávam!“ A v tej chvíli sa páter Pio
uzdravil.
Ráno nás o 9,00 hod. čakali výdatné raňajky a po nich sme sa už s veľkým očakávaním
vybrali na prehliadku fatimskej Svätyne. Náš
sprievodca Peter nás priviedol na miesto
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v areáli Svätyne, ktoré je na návrší, kde je
postavená nová Bazilika Najsvätejšej Trojice,
odkiaľ je najlepší rozhľad na celé námestie.
Pred bazilikou sa vypína obrovský biely ruženec, ktorý tu bol postavený pri príležitosti návštevy Sv. Otca Františka v máji tohto roku
a pred ním sa nachádza tzv. Jubilejná brána,
ktorá má byť pre ľudí viditeľným znamením, že
Fatimu navštívili presne v čase, kedy sa oslavuje storočnica zjavení. Na tomto mieste sme
prežili niekoľko minút ticha, aby sme sa rozhliadli a vnímali celú krásu Svätyne, aby to
v nás zanechalo ten najhlbší dojem.
Samotné námestie v Cova da Iria má rozlohu
125 tisíc metrov štvorcových, čo predstavuje plochu dvojnásobne prevyšujúcu Námestie sv. Petra
v Ríme. Z našej pozície sme mali výhľad na celé
námestie vo Fatime. Presne naproti sa nachádza
Ružencová bazilika s monumentálnym schodišťom, typická kolonáda a krížová cesta s obrazmi
z maľovanej keramiky. Ale náš prvý pohľad smeroval viac na ľavú stranu námestia, kde sa nachádza Kaplnka zjavenia, kde býva sústredených
najviac ľudí a pútnických skupiniek. Pri poslednom, šiestom zjavení, Panna Mária žiadala postaviť na mieste zjavenia kaplnku zasvätenú Panne
Márii Ružencovej. S výstavbou sa začalo ešte
28. apríla 1919 a ukončená bola 15. júna 1919;

posvätená bola neskôr a prvýkrát sa tam sv. omša slávila 13. októbra 1921. V čase vyčíňania
slobodomurárov bola v marci 1922 dynamitom
vyhodená do vzduchu a úplne zničená. Obnovená
a znovu otvorená bola 13. januára 1923 a stala
sa „srdcom svätyne“. Do roku 1982 prešla rôznymi menšími úpravami, ale zachovávala si
svoj pôvodný vzhľad. Súčasná rozšírená
a presklená kaplnka bola posvätená 13. mája
1982 pri prvej návšteve Jána Pavla II. vo Fatime. V Mariánskom roku, v roku 1988, bol strop
kaplnky olemovaný borovicovým drevom zo
severnej Sibíri. Toto drevo bolo vybrané pre
ľahkosť a trvanlivosť. Presné miesto zjavenia je
v kaplnke označené mramorovým pilierom, na
ktorom je umiestnená socha Panny Márie.
Pôvodný dub zničili ľudia. Vedľa kaplnky je
ešte do dnešných čias zachovaný veľký dub,
pri ktorom sa schádzali pastierikovia a prví
pútnici a očakávali zjavenia Panny Márie.
Socha Panny Márie Ružencovej, ktorá je
uložená v kaplnke až doteraz, bola posvätená
13. mája 1920 vo farskom kostole vo Fatime
a o mesiac neskôr bola uložená na podstavec
do kaplnky. Slávnostne korunovaná bola 13.
mája 1946 kardinálom Aloisom Masellom, pápežským legátom. Zaujímavosťou je, že na túto

vzácnu zlatú korunu bolo použité zlato a drahocennosti, ktoré darovali portugalské ženy 13.
októbra 1942 ako poďakovanie za to, že ich
manželia a synovia boli uchránení od bojov
v 2. svetovej vojne. Koruna je celá zo zlata,
váži 1,2 kilogramov a obsahuje 313 periel
a 2679 drahých kameňov. Originál tejto korunky je uložený v neďalekom múzeu, Panna Mária v kaplnke má jej vernú kópiu. Originálna
korunka sa používa iba pri špeciálnych príležitostiach.
Hneď po návšteve Kaplnky zjavenia upúta našu
pozornosť tzv. Chodník pokánia. Má aj iný názov:
Chodník vďaky. Má jeden kilometer a ľudia po
ňom kolenačky putujú až k miestu zjavenia Panny
Márie a modlia sa pritom ruženec. Takto robia
pokánie za seba alebo za svojich drahých, alebo
tak ďakujú za milosti, ktoré dostali, či prosia
o ďalšie. Tento chodník má svoj zmysel. Panna
Mária žiadala vo Fatime modliť sa za duše, lebo
mnoho ľudí ide do zatratenia. A my sa tak málo
modlíme a nerobíme pokánie ani za seba, ani za
iných a pritom sa máme až veľmi dobre.
V strede námestia sa týči Pamätník Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1932, ktorý stojí
presne nad hlavným prameňom vody a naznačuje, že voda, ktorej zdrojom je Ježiš, je nástrojom
mnohých milostí. Upriamuje na Ježiša, ktorý má
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byť stredom záujmu zjavení vo Fatime. K tomuto
prameňu pitnej vody sa viaže zaujímavý príbeh.
Do zjavení totiž Fatima trpela nedostatkom pitnej
vody a nepokrývala potreby pútnikov. Zdalo sa,
akoby Panna Mária po postavení kaplnky chcela
dať najavo, že sa jej toto úsilie páči. Biskup dal
neďaleko kaplnky vykopať veľkú cisternu na
zachytávanie dažďovej vody. Sotva však odkryli
prvú vrstvu, ukázala sa tenučká vodná žila, ku
ktorej sa postupne pripájali ďalšie a ďalšie. Zakrátko vytvorili prameň čistej sviežej vody. Medzi
odborníkmi to vyvolalo údiv a prekvapenie. Kde
sa v tejto pórovitej a vápenatej pôde vzal takýto
prameň, keď na okolí nebolo ani najmenšieho
žriedla? Ľudia boli presvedčení, že prameň je
darom Panny Márie. Takto vyriešila Panna Mária
pre Fatimu životne dôležitý problém. Veď ako
ináč by mohla Fatima prijať množstvo pútnikov
v letných horúčavách, keď nablízku nebolo pitnej
vody? Odvtedy núdza o vodu vo Fatime nebola.
So stavbou Ružencovej baziliky sa začalo preto,
lebo kapacita Kaplnky zjavenia už nepostačovala, zvlášť v zimných mesiacoch. Základný kameň
bol položený 13. mája 1928, pričom jej stavba
trvala viac ako 25 rokov a bola posvätená na
sviatok Panny Márie Ružencovej dňa 7. októbra
1953. Má 15 oltárov, ktoré sú venované 15 tajomstvám ruženca. Po stranách oltára sa nachádzajú hroby Lucie, Františka a Hyacinty a sú tu
6

aj pozostatky José Correia da Silva, prvého biskupa Leirie po fatimských zjaveniach, ktorý sa
najviac pričinil o to, že Fatimské zjavenia boli
oficiálne uznané. Katolícka Cirkev uznala tieto
zjavenia za pravé v roku 1930.
Pri vchode do Svätyne môžeme vidieť aj
pravý betónový segment Berlínskeho múra, ktorý
daroval portugalský emigrant v Nemecku a tu je
umiestnený na znak vďaky Bohu za pád komunizmu, čo Panna Mária vo Fatime sľúbila. Vo
Svätyni sa nachádza aj moderný „Betlehem“,
ktorý bol postavený pri príležitosti Veľkého Jubilea roku 2000. Je v tvare trojuholníka – predstavuje Svätú Trojicu, ktorú odporúčal uctievať si pri
svojich zjaveniach deťom už anjel. Týmto sa
naše prvé stretnutie s fatimskou Svätyňou skončilo a v Kaplnke Anjela pokoja nasledovala sv.
omša, ktorú slúžili o. Rastislav spolu s kaplánom
o. Marcelom. Pripomenuli nám, prečo sme tu
prišli. Aby sme si ujasnili úmysly tejto púte – či
už za seba alebo za iných. Lebo bez duchovného zmyslu by sa naša púť mohla stať obyčajným
zájazdom a obyčajnou honbou za pamiatkami.
Nasledoval obed, chvíľka voľna a popoludní sme
mali v programe modlitbu krížovej cesty.
Krížová cesta je postavená na tzv. Chodníku
pastierikov, ktorý prechádza miestami, kadiaľ
obyčajne Lucia, Hyacinta a František viedli svoje
stádo na pastvisko. Vo voľnej prírode vybudovali

túto krížovú cestu maďarskí utečenci z vďačnosti
za záchranu holého života po revolúcii v roku
1956. Je zaujímavé, že jej dĺžka je presne taká
ako v Jeruzaleme. Kráčame po kamenistom
chodníku a pristavujeme sa pri mramorových
stĺpoch s vyobrazenými zastaveniami. Otec
Rastislav pri jednotlivých zastaveniach rozjímal o fatimských udalostiach. Bolo veľmi
horúco, na október až príliš, ale ponúkli sme to
ako obetu. Odmenou nám bol nádherný výhľad na celé okolie Fatimy pri poslednom zastavení, pri Kaplnke sv. Štefana, kde sme si
trochu oddýchli. Neďaleko sa nachádza Loco
de Cabeco – miesto prvého a tretieho zjavenia
anjela deťom, teda miesto, kde to vlastne
všetko začalo. Spoločne sme sa tu pomodlili
modlitbu, ktorú anjel naučil deti: „Ó, môj Bože,
verím v teba...“ Cestou odtiaľ sme sa zastavili
pri ďalšom pamätníku, ktorý označuje štvrté
zjavenie Panny Márie, ktorá sa tu zjavila deťom 19. augusta 1917, pretože 13. augusta
boli deti vo väzení. Nedá sa nespomenúť, že
práve vtedy vo väzení deti prejavili hrdinskú
statočnosť. Deťom sa vyhrážali, že keď neprezradia obsah tajomstva, ktoré im Panna Mária
zverila v júli, uvaria ich vo vriacom oleji. Deti
napriek tomu boli rozhodnuté radšej zomrieť,
ako porušiť sľub daný Panne Márii.
Vstupujeme do rodnej dediny troch malých
pastierikov – do Aljustrelu. Pred nízkymi jednoduchými domami majú rozložené svoje stánky
s množstvom najrôznejšieho tovaru domáci
Fatimčania. Od sošiek veľkých i metrových,
kníh, ružencov, obrázkov, tu možno dostať aj
oblečenie, klobúky či červené Portské víno.
Predsa len viac ako tovar v popredí záujmu bol
rodný dom Lucie. Dnes slúži ako múzeum.
Veľmi zachovaný, v
pôvodnom stave, ako
v časoch, keď tam žila
ešte desaťročná Lucia.
V záhrade
Luciinho
domu pri studni sa
nachádza miesto druhého zjavenia anjela,.
Aj
dom
Hyacinty
a Františka je zachova-

lý. Je veľmi dobre známy z čiernobielej fotky,
ako pred múrom tohto ich rodného domu stoja tri
fatimské deti. Je to prvá fotka detí, ktorá obletela
celý svet. Tu sa naša prehliadka ukončila a po
chvíľke voľna sme sa presunuli do hotela. To
sme ešte nevedeli, že večer nás čaká ešte niečo,
čo úplne prekoná naše očakávania.
Každý večer o 21.30 hod. sa v Kaplnke zjavenia koná medzinárodná modlitba sv. ruženca
v rôznych jazykoch. V tento večer zazneli aj jazyky, ktoré sme doteraz ešte nikdy nepočuli, ale
zaznela aj naša slovenčina. Rozjímanie pred
5. desiatkom ruženca uviedol o. Rastislav a prvú
polovicu desiatka sa pomodlili naši spolupútnici
p. Rostecká a p. Bradovka.
Musím povedať, že sme všetci boli dojatí. Po
modlitbe ruženca za spevu fatimského „Ave, Ave,
Ave, Mária...“ začala večerná sviečková procesia
s milostivou sochou Panny Márie na nádherne
ružami ozdobených nosidlách, vpredu s veľkým
osvetleným krížom. Viedla po obvode celého
priestranstva za účastí desiatok kňazov a mnohotisícového zástupu pútnikov so sviečkami tých
najrôznejších veľkostí. Pripojili sme sa aj my
všetci, kdesi pred nami viala spolu s vlajkou Portugalska aj tá naša. Slovenská. Mohli sme zažiť,
ako viera spája ľudí v jeden celok. Bez rozdielu
pleti a národnosti. Je úplne jedno, či si biely alebo čierny. Či hovoríš po slovensky, anglicky,
vietnamsky alebo portugalsky. Ide o postoj srdca.
Bolo vidieť, že vo svete ešte existuje veľmi jednoduchá, živá a oddaná viera. V tú noc sme išli
spať dosť neskoro, nedalo sa zaspať – od dojatia.
Účastníčka púte MUDr. Janka Jenčová
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Z farskej matriky
KRSTY: Tomáš Ivan, Zuzana Ivanová, Liana Tothová, Samuel Hrabčák, Timotej Tomáš,
Nela Sabolová, Gregor Cenkner, Nina Chrapeková, Samuel Válašek
POHREBY: (78) Božena Borovská, (59) Helena Antonyová, (83) Mária Haľková,
(70) Pavol Marcinčin, (86) Ján Mydla, (63) Milan Kotľar, (62) Tibor Bundáš.

OZNAMY
Počas celého adventného obdobia budú v našej bazilike slúžené sväté omše ku cti
Panny Márie — roráty. Tieto sväté omše budú vo všedné dni od pondelka do piatku
ráno o 6.00 hod., vždy s adventnou homíliou. Po svätej omši budú Ranné chvály. Sväté omše budú začínať vstupom so sviečkami.
Počas tohto týždňa je možné v sakristii a kancelárii farského úradu nahlásiť mená
a adresy chorých, ktorých je potrebné pred Vianocami navštíviť doma so sviatosťou
zmierenia a eucharistie. Spoveď chorých bude 18. decembra doobeda.
V nedeľu 17. decembra bude v našej bazilike veľká predvianočná spoveď. Sviatosť
zmierenia budeme vysluhovať od 15.00 do 17.45 hod. Prosíme o dochvíľnosť.
Na budúcu nedeľu ružencová pobožnosť bude o 14.00 hod.
Cirkevné gymnázium sv. Františka z Assisi pozýva deviatakov a ich rodičov na Deň
otvorených dverí, ktorý sa uskutoční 21. decembra od 8.00 hod. v priestoroch školy na
Rodinnej oblasti.
HUMOR
Windows: Chcete zmazať označené súbory?
Užívateľ: Nie.
Windows: Neskoro!
Úmysly Apoštolátu modlitby na december
Všeobecný: Prosme, aby rodiny a kresťanské spoločenstvá podporovali starých ľudí a oni aby
svojou múdrosťou i skúsenosťami spolupracovali na odovzdávaní viery a na výchove nových generácií.
Úmysel KBS: Aby sa vzdávali vďaky Bohu Otcovi za dar jeho Syna a posilňovali vedomie
o dôstojnosti každého človeka od počiatku po prirodzenú smrť.
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.

