
 Prežívame mesiac úcty k svätému 
Jozefovi, mužovi spravodlivému, ktorého 
Boh ustanovil za pestúna svojho jediného 
Syna. Svätý Matúš hovorí o ňom, že „bol 
človekom spravodlivým“ (Mt 1, 19). V biblic-
kom jazyku toto vyjadrenie je chápané, že 
ide o človeka ozdobeného všetkými cnosťa-
mi. Svätý Jozef je ženíchom Panny Márie 
a to znamená, že vo svojom živote musel 
zdolať veľa skúšok. Bol zasvätený do tajom-
stva vtelenia, a preto musel prejsť v živote aj 
mnohými temnotami.  
 V prvom rade uveril, čo mu bolo 
zjavené vo sne, že z Ducha Svätého je to, čo 
sa počalo v lone Panny Márie. Všetci vieme, 
že to nie je také jednoduché uveriť, že sa 
takou cestou a takým spôsobom Boh priho-
vorí človeku. Boh sa Jozefovi prihováral 
v snoch prostredníctvom anjela. A keď Jozef 
počul jeho hlas, vždy poslúchol a konal pod-
ľa Božieho pokynu (Mt 1, 20 – 24; 2, 1 – 23). 
Pri anjelovej návšteve sa Jozef dozvedá       
o Máriinom zázračnom počatí Ježiša a že sa 
nemá obávať vziať si ju za manželku. Niet sa 
čo čudovať, že bol najprv v pokušení pochy-
bovať a obával sa, čo povedia ľudia. No 
Jozef tak dôveroval Bohu, že potom bez 
ďalších rečí sa nakoniec rozhodol konať. Aj 
my sme, podobne ako Jozef, pozvaní takto 
prijímať Božiu milosť.  
         Keď sa pozrieme na sošku svätého 
Jozefa napríklad v našej bazilike, mala by  

nám pripomenúť obrovskú odovzdanosť tohto 
svätého muža Bohu. Mali by sme si spomenúť 
na jeho úctu k Panne Márii, na jeho veľkú čis-
totu ako čnosť čistoty v manželstve. Mali by 
sme na neho hľadieť ako na muža verného 
svojej manželke a verného Bohu podľa Písma. 
Lebo on je vzorom, ako my ľudia máme žiť 
životom viery v rodine, ako máme s láskou 
slúžiť svojim najbližším, ako pracovať s láskou, 
ako učiť deti pracovať.  

Úcta k manželke, k deťom a úcta 
k práci. To nie sú zabudnuté témy kresťanské-
ho života. Naopak, tieto témy by mali byť stále 
na prvom mieste každého kresťanského života. 

Svätý Jozef sa nevzdal svojej man-
želky, bol jej verný, staral sa o dieťa, ktoré bolo 
Bohom. Na jednej strane to symbolizuje ver-
nosť v manželstve, ale z iného uhla pohľadu to 
symbolizuje aj vernosť sľubom daným 
v akejkoľvek reholi. Pán Boh vždy pomôže, 
keď chceme, keď sa otvoríme jeho pôsobeniu, 
keď mu otvoríme svoje srdce. Nestačí sa len 
dívať na sochu alebo čítať o tom, aký svätý 
Jozef bol. Treba sa pokúšať napodobniť ho, 
vnášať jeho  ducha do nášho každodenného 
života, ktorý nie je ľahký.  

                   Br. Artur Masłoń OSPPE 

      Slovo na úvod 

15. 03. 2015  –  28. 03. 2015 Ročník IV. 
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S l o v o  d o  s v e d o m i a  

Spytovanie svedomia: 
3. krok: Vybavte si udalosti dňa a pýtajte sa sami seba: Kde som zakúsil Božiu 

prítomnosť a kde som sa odvrátil od Boha...?                                      James Martin SJ 
                                                                                                    

  Anjel Pána zvestoval Panne Márii . . . 

 „Zdravas΄, milosti plná, Pán s tebou... (Lk 1, 26-
38). S úctou pozdravil anjel Máriu. Jej rozhovor 
s anjelom bol dialógom o tajomstve, ktoré pre-
kračuje všetko  ľudské chápanie. 
                                              (Ján Pavol II.) 
 

 Archanjel Gabriel prišiel k Márii, dievčaťu z 
Nazareta, aby zvestoval, že sa to práve na nej 
splnia všetky prisľúbenia dané prorokom, že 
jej syn, ktorého počne a porodí mocou Ducha 
Svätého, bude Synom Najvyššieho.  
 Z ľudskej strany sa prostredníčkou Vtelenia 
stala nazaretská panna menom Mária. S jej 
súhlasom sa uskutočnila obdivuhodná preme-
na, pomocou ktorej sa Boží Syn stal ľudským 
synom a ľudská dcéra sa stala Božou Matkou. 
A preto sa sviatok Zvestovania slávi ako svia-
tok Pána a zároveň aj ako sviatok jeho Matky. 
  V hovorni karmelitánskeho kláštora vo 
Florencii je nápis: „Spomeň si, že nemáš viac 
okrem jednej duše, že nemáš viac ráz zomrieť 
okrem jedného razu a nemáš viac okrem jed-
ného krátkeho života.“  Pamätaj na to a zane-
cháš mnohé veci stranou. Cítime, že v týchto 
slovách sa objavuje potreba odpovedať vo 
svojom živote tak, ako odpovedala Panna 
Mária anjelovi: „Hľa, služobnica Pána...“  
(Lk 1, 38).  
 Tento Máriin súhlas bol pre nás životne 
dôležitý. Jej slová „Hľa, služobnica Pána...“ by 
mali byť heslom nášho pozemského života. 
Lebo podobne ako ona aj my máme Ježiša 
dávať tomuto svetu. Ona nám svojím áno 
sprostredkovala príchod Boha. Aj my máme 
prinášať Boha tomuto svetu, sprostredkúvať 
príchod Ježiša k našim bratom a sestrám. 
www. minoriti.sk    
    Ľubica S. 
 

25. marec 2015 

Chránime nevyliahnuté 
orly.   
Chráňme aj nenarodené 
deti! 
Spoločenská hodnota vajca orla skalného 
je 4 610 EUR. Je život orla vzácnejší ako 
ľudský?  
– Tak znie hlavné motto občianskej kampane 
25. marec – Deň počatého dieťaťa pre rok 
2015, ktorú tradične organizuje občianske 
združenie Fórum života s partnermi počas 
marca a apríla. Jej cieľom je už po pätnásty 
raz šíriť úctu k ľudskému životu od momentu 
počatia, zdvihnúť hlas na obranu tých, ktorí sa 
ešte sami brániť nemôžu a mobilizovať spo-
ločnosť k podpore a pomoci pre deti a celé 
rodiny. Podrobnosti o podujatiach, aktivitách 
a mož-nostiach zapojiť sa do kampane 25. 
marec – Deň počatého dieťaťa priebežne 
zverejňujeme na stránke projektu 
www.25marec.sk, na internetovej stránke 
Fóra života www.forumzivota.sk aj na sociál-
nych sieťach. Kampaň je možné podporiť aj 
finančne na čísle účtu 0422874576/0900. 
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Medailónik svätých 

 

 

 

 

 

Svätý Patrik 

 Mnohokrát sa v ľudských životoch 
stáva, že človek vieru v Boha nájde alebo 
zintenzívni až v časoch ťažkých, v súžení či v 
problematických situáciách. 
 Svätý Patrik sa narodil v Anglicku. 
Keď mal 16 rokov, statok jeho otca prepadli 
piráti a Patrika zajali, neskôr predali do otroc-
tva v Írsku. Pásol ovce a veľmi trpel hladom. 
Práve jeho trápenie ho priviedlo k Bohu a 
začal sa intenzívne modliť. Po šiestich rokoch 
sa mu podarilo utiecť a tri roky trpel naďalej 
hladom, kým sa mu podarilo vrátiť sa domov a 
nájsť rodičov. Avšak doma sa mu prisnil sen, 
v ktorom ho hlasy Írov vyzývali k návratu do 
Írska. Ako misionár tak aj urobil. Putoval cez 
celé, vtedy pohanské, Írsko, hlásal Božie 
slovo a zakladal biskupstvá. Postupne sa 
medzi Írmi stal veľmi obľúbeným. Za 30 rokov 
sa pohanské Írsko vďaka jeho pôsobeniu 
stalo prakticky celé kresťanským.  
 Patrón Írska (či ochranca zajatcov) 
zomrel v roku 461. Jeho utrpenie však nebolo 
zbytočné. Zanechal nám nevyslovený odkaz, 
svedectvo o vytrvalosti v evanjelizácii. Sve-
dectvo o pokornom živote, pretože, ako sám 
tvrdil, chudoba je najistejšia cesta do neba. 
Strach z utrpenia má premôcť viera v Boha a 
prijať svoje súženie znamená obracať svoju 
dušu ešte väčšmi k nášmu Otcovi. 
                                              Gabriela Holková 
Obr.:http://talksense.weebly.com/symbol-st-patrick.html 

 
 

Môj patrón 
 

Svätý Jozef, to nie je len socha v bazilike, to 
nie sú len ľalie – kvety, ktoré drží v ruke.  To 
je svätec, ktorý i dnes pomáha z neba. Svä-
tec, ktorý žil s Ježišom Kristom; a myslím si, 
že jeho vôľou by bolo, aby sme žili z viery, žili 
čnostne, žili ako kresťania z presvedčenia, a 
nie jazykom omieľali svoje záujmy či starosti 
a živili svoje ego. Treba sa otvoriť, žiť v láske, 
milovať svojho brata i sestru, nielen karhať a 
napomínať. O Ježišovi treba svedčiť s láskou. 
Myslím, že svätý Jozef nám pomôže žiť 
čnostne a sväto na tejto zemi, ak ho budeme 
s pokorným srdcom o to prosiť. On je predsa 
muž, ktorý je robotník. Ale pracoval s Bohom! 
Pracoval spolu s Kristom. Nielen robil, ale 
robil a modlil sa. „Učil“ Boha pracovať, ťažko 
pracovať. Darmo, že to bol Boží Syn, tiež sa 
musel učiť odmala pracovať, tiež zažil naše 
ľudské trápenie, naše bolesti po práci, naše 
ťažkosti. Ježiš cez svätého Jozefa spoznával 
naše problémy, čo trápi človeka v našom 
svete.  

O rozšírenie úcty k svätému Jozefovi 
sa veľmi zaslúžila svätá Terézia z Avily, ktorá je 
hlavnou patrónkou Roku zasväteného života. 
Sama bola veľkou ctiteľkou svätého Jozefa: „Za 
svojho orodovníka u Pána som si zvolila sväté-
ho Jozefa a vrúcne som sa mu poručila. A jas-
ne som spoznala, že tento môj otec a pán ma 
vyslobodil z vtedajšej núdze i z veľkého nebez-
pečenstva, ktoré hrozilo mojej cti a spáse mojej 
duše, a udelil mi ešte viac, ako som prosila.“ 
 Za seba môžem ešte povedať, že svoje 
rehoľné sľuby som mal na sviatok svätého 
Jozefa v Lešniowe a že svätý Jozef je tiež mo-
jím patrónom, patrónom môjho rehoľného po-
volania a je mojím orodovníkom pred Božím 
trónom v nebi.  
           Br. Artur Masłoń OSPPE 
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    VPLYV OTCA NA SYNA  
Z POHĽADU STARÉHO  

A NOVÉHO ZÁKONA 

Slová „požehnanie“ a „žehnať“ sa veľmi 
často objavujú vo Svätom písme, a to najmä v 
Starom zákone. Ako sme sa už na to snažili 
poukázať, prijatie/afirmácia, akceptácia, ktorú 
ľudia hľadajú celý život, nie je nič iné, než 
biblické požehnanie. 

Analyzujúc biblickú koncepciu požehnania 
na základe dejín Božieho požehnania pre 
Abraháma a požehnania Izáka pre Jakuba a 
Ezaua môžeme identifikovať päť základných 
elementov: 
1. Presvedčivý dotyk, objatie. 
2. Verbálne poslanie. 
3. Prisúdenie veľkej hodnoty požehnanej osobe. 
4. Ukázanie výnimočnej budúcnosti tejto osoby. 
5. Zaangažovanie do splnenia požehnania. 
 

Ako veľmi potrebuje náš rozdelený svet 
dnes „požehnanie“! Toľko je v ňom rozbitých 
vzťahov, rozbitých domov, zlomených sŕdc, 
preto zúfalo potrebujeme odlišné životné 
vzory. 

Ježiš, ktorý je prameňom všetkých požeh-
naní, ktoré dostávame, sám dostával požeh-
nania od svojho Otca. Trikrát počas svojej 
misie – pri krste, na vrchu Tábor a v chráme – 
Otec vyslovil slová lásky a potvrdenia. Vďaka 
týmto nebeským zjaveniam môžeme mať 
možnosť nahliadnuť do zväzku lásky, ktorá 
spája božské osoby. 
    Čo je naším poslaním dnes? Obrátiť „srdcia 
otcov k synom a srdcia synov k ich otcom.“ 
Inými slovami – máme „šíriť“ požehnanie. 

 
Ako teda Boh naplánoval úlohu a poslanie 

otcov, čo sa od nich očakáva? V Ef 3, 14 – 15 
svätý Pavol píše: „Preto zohýnam kolená pred 
Otcom, od ktorého má meno každé otcovstvo 
na nebi i na zemi.“ 

Boh je naším Otcom, obrazom a vzorom 
otcovstva a z tohto vzoru čerpáme, nakoľko 
nám ho dovoľuje nasledovať naša slabá ľudská 
prirodzenosť. Podľa jeho názoru je to veľká 
zodpovednosť, pretože obraz Boha Otca sa 
bude u detí formovať na základe otcovských 
vzťahov s nimi.  

Akým Otcom je Boh? Treba obrátiť pozor-
nosť zvlášť na charakteristickú vlastnosť vyplý-
vajúcu z podstaty Boha a mesiášskej služby 
Ježiša. Boh je predovšetkým Bohom PRÍTOM-
NÝM; hovorí o sebe najprv v Starom zákone: 
„Ja som, ktorý som“, obracajúc sa k Mojžišovi. 

Vzhľadom k úlohe otcovstva deti potrebujú, 
aby otcovia napodobňovali Boha práve v znaku 
prítomnosti. V tejto dobe, keď nás svet odtrháva 
od domu, od rodiny kvôli práci, povinnostiam, 
najväčšiu pozornosť by sme mali obrátiť na 
problém prítomnosti a blízkosti otca v živote 
detí. Zároveň aj my dospelí potrebujeme zažiť 
blízkosť a prítomnosť Boha v našom živote. Deti 
potrebujú prežiť Božiu prítomnosť a blízkosť 
prostredníctvom rodičov. 

Aké dôležité je Božie požehnanie v Biblii, 
ukazujú rôzne fragmenty, napríklad ten, kedy 
Jakub zápasí s anjelom o požehnanie; podvod 
Jakuba, aby namiesto Ezaua dostal požehnanie 
od svojho otca Izáka, pretože keď Boh žehnal, 
nič nebolo schopné zastaviť to alebo odvrátiť. 

V knihe Numeri máme príklad nádherného 
požehnania, ktoré by sa malo rozhodne zviditeľ-
niť v nejakej forme v rodine, v dome: „Nech ťa 
žehná Pán a nech ťa chráni! Nech ti Pán ukáže 
jasnú tvár a nech ti je milostivý! Nech Pán obráti 
svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!“ 

V Novom zákone stále je reč o žehnaní. 
Svätý Peter pripomína, že sme povolaní  k to-
mu, aby sme žehnali, a nie preklínali.  

Význam termínu požehnanie vo Svätom písme – III. časť 
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Pre mnohých otcov, ktorí majú z detstva 
ťažké skúsenosti s rodičmi, ktorí ich nevedeli 
žehnať, uisťovať (afirmovať), im samým nie je 
prirodzené konať takto svojim deťom, preto by 
sa mali stretávať s inými rodičmi, vymieňať si 
názory, učiť sa navzájom, ako posilňovať deti, 
ako ich žehnať, pretože deti žijú v ťažkých 
časoch a budú rásť v skupine s rovesníkmi, 
kde budú neustále vystavení rôznym tvrdým 
hodnoteniam. Otcovia by ich mali posilňovať     
v oblasti viery, ducha a emócií do tej miery, 
aby sa necítili menejcenné, aby hlboko cítili 
svoju identitu, aby si boli vedomí, odkiaľ sú a 
kam idú. Je to úloha otcov na prvom mieste. 

Na záver sa pokúsime odovzdať v čo naj-
väčšej miere predloženú záležitosť požehnania 
a prítomnosti otca v živote syna. 

Predovšetkým treba vymenovať 5 vlast-
ností požehnania v Biblii na základe toho, ako 
Jozef bol sprostredkovateľom žehnania cez 
svojho otca Izraela svojim synom Jakubovi aj 
Manassesovi: 
1. Úplný význam dotyku – ako výraz prisved-
čenia a intimity – položenie ruky na rameno, 
objatie, pritúlenie. 
2. Vyslovenie slova – slovné vyjadrenie súhla-
su, akceptácie, žehnania. 
3. Vyjadrenie uznania hodnoty – uznanie 
založené nie na tom, čo osoba urobila, čím sa 
môže preukázať, ale kým je tá osoba vďaka 
Božej milosti, a nie pre ňu samu. 
4. Ukazovanie a vytyčovanie mimoriadnej 
budúcnosti – odvolávanie sa na Božie sľuby, 
vyjadrovanie viery, že Boh bude žehnať, chrá-
niť, usmerňovať život tohto dieťaťa, naznačo-
vať mu nádhernú budúcnosť. 
5. Zaangažovanie – aktívna oddanosť – vytr-
vanie v postoji žehnania, modlitby príhovoru 
za dieťa, aj keď prídu sklamania. 

Ak sa naučíme hovoriť dobre uisťujúce 
veci, potom sa naozaj budú diať. Podľa pra-
vidla: „Čo ohlasuješ, to máš.“ K takému afir-
mujúcemu, o pochopení a láskavosti uisťujú-
cemu postoju   k deťom i k samým sebe pozý-
va nás Pán.  

                         O. Andrzej Kucharski OSPPE  

Bdejte a proste... 
„Pôst stavia hrádze prúdu reči, utišuje nepokoj, 
chráni poslušnosť, upokojuje spánok, uzdravuje 
telo a utišuje dušu“ (Ján Klimak). 
 
Predložené vety vychádzajú z evanjelia na kaž-
dý deň pôstu v tomto roku.  
28. pôstny deň: Boh tak miloval svet, že dal 
svojho jednorodeného Syna; každý kto v neho 
verí má, večný život. 
29. pôstny deň: Nechcem smrť bezbožného, 
hovorí Pán, ale aby sa odvrátil od svojej cesty a 
žil. 
30. pôstny deň: Semeno je Božie slovo, rozsie-
vač je Kristus. Každý, kto ho nájde, bude žiť 
naveky. 
31. pôstny deň: Slovo sa telom stalo a prebý-
valo medzi nami, a my sme uvideli jeho slávu. 
32. pôstny deň: Nezatvrdzujte dnes svoje srd-
cia, ale počúvajte Pánov hlas. 
33. pôstny deň: Tvoje slová, Pane, sú Duch a 
život. Ty máš slová večného života. 
34. pôstny deň: Odvrhnite od seba všetky svo-
je hriechy, hovorí Pán, a obnovte si srdce     i 
ducha. 
35. pôstny deň: Buď pozdravený, náš Kráľ, ty 
jediný si sa zmiloval nad nami hriešnikmi.       
36. pôstny deň: Buď pozdravený, náš Kráľ, 
poslušný Otcovi, vedený na kríž ako tichý bará-
nok na zabitie. 
37. pôstny deň: Buď pozdravený, náš Kráľ, 
poslušný Otcovi, vedený na kríž ako tichý bará-
nok na  zabitie. 
38. pôstny deň – Zelený Štvrtok: Nové priká-
zanie vám dávam, hovorí Pán, aby ste sa milo-
vali navzájom, ako som ja miloval vás. 
39. pôstny deň – Veľký Piatok: Kristus sa stal 
pre nás poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu 
meno, ktoré je nad každé iné meno. 
40. pôstny deň – Biela Sobota: „Večným 
milosrdenstvom som sa nad tebou zmiloval“ 
– tvoj Vykupiteľ, Pán. 

www. lc.kbs.sk   
          Ľubica S.                                                                            
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       Manželské večery 2015 
Budovanie vzťahu  manželov. Prehĺbenie vzťa-
hu v rodine. Investícia do vzájomného vzťahu. 
Aj takto sa dá charakterizovať stretnutie manže-
lov, ktoré poznáme ako Kurz manželské večery. 
Autormi tohto kurzu sú manželia Nicky a Sila 
Lee. Žijú v Anglicku, sú manželmi viac ako 
štvrťstoročie, majú štyri deti. Tento osvedčený  
a praktický návod na spôsob riešenia rôznych 
situácií v manželskom živote prebieha v rôz-
nych krajinách Európy. Po súhlase arcibiskup-
ského úradu a osobnej angažovanosti otca  
Rastislava sa kurz v našej farnosti uskutočnil po 
ôsmykrát.   

Po veľmi dobrých skúsenostiach s organi-
zovaním tohto kurzu  a na základe osobných 
svedectiev manželov, ktorí sa zúčastnili tohto 
„manželského rande“ v predošlých rokoch,  
rozhodli sme sa ponúknuť tento kurz aj v tom-
to roku. Kurz Manželské večery sa vo farnosti 
pri Bazilike Narodenia Panny Márie realizoval 
od 16. januára do 8. marca v katechetickej 
miestnosti Katolíckeho kultúrneho domu. 

V príjemnom, vynovenom prostredí si  osem 
manželských párov vypočulo praktické rady aj 
osobné svedectvá manželov, ktorí tento kurz 
už absolvovali. Mohli si zaspomínať na prvé 
rande a začiatky svojho manželského života aj 
porozprávať sa o témach, na ktoré neostáva 
veľa času v bežnom dni. Návod, ako  budovať 
v manželstve pevné základy, riešiť konflikty, 
ako si vzájomne odpúšťať, bol určený nielen 
začínajúcim, ale aj dlhšie trvajúcim manžel-
stvám.       

Manželia mali vyhradený čas na vzájomný 
rozhovor, počúvanie jeden druhého. Diskrét-
nosť a intimita vzájomného zdieľania boli zaru-
čené každému manželskému páru. Manželia 
sa posilňovali vzájomnou modlitbou i podpor-
nou modlitbou spoločenstva zúčastnených 
manželov. Príjemnú atmosféru dotvárala prí-
jemná hudba, svetlo sviečok, kvety i malé 
pohostenie. Na záver kurzu manželia a ich 
prítomne deti dostali pri svätej omši kňazské 
požehnanie. 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie o. prioro-

vi Rastislavovi za osobnú podporu, modlitby  
a inú pomoc v priebehu kurzu. 

Ďakujeme za obetavú pomoc a spoluprácu 
manželom Kyselovým, ako aj všetkým, ktorí 
sprevádzali kurz modlitbami i technickým za-
bezpečením. Opäť sme sa presvedčili o tom, že 
sa oplatí investovať čas pre šťastné a trvalé 
manželstvo.   
    Za organizátorov Gabriela a Miroslav Bradovkovci 
 
Prikladáme aj niekoľko osobných svedec-
tiev, postrehy a názory zúčastnených man-
želských párov : 
*Manželské večery boli fajn. Nemyslím si, že mi 
nejako prevratne zmenia život, ale snažíme sa  
s manželom pri rozhovoroch pozorne počúvať  
a viac rešpektovať druhého. Keď uvidím, že to 
upadá do pôvodného stereotypu, určite pripo-
meniem manželovi  prednášky manželov Nicky-
ho a Sily a otvoríme si knihu Ako budovať zdra-
vé manželstvo na celý život.  
*Môžeme úprimne povedať, že kurz Manželské 
večery nám zachránil manželstvo. Do kurzu 
sme sa prihlásili v čase, keď náš vzťah bol totál-
ne v troskách. Obaja sme brali manželstvo na 
ľahkú váhu. Boli sme si istí prítomnosťou toho 
druhého, až sme skoro jeden druhého stratili. 
Lásku k sebe sme síce neprestali cítiť, no pre-
stali sme si venovať pozornosť. Obaja sme 
nesmierne šťastní, že sme spoločne zachránili 
naše manželstvo, no zároveň nám je ľúto, že 
sme o tomto kurze nevedeli skôr. Mnohé chyby 
by sme neboli nikdy spravili. Michal a Eva Š. 
*Kurz Manželské večery bol pre nás príjemne, 
užitočne stráveným časom, ktorý nám pomohol 
prehĺbiť náš vzájomný vzťah. Po 15 rokoch  
manželstva sme brali kurz Manželských veče-
rov ako akúsi príležitosť na duchovnú obnovu 
nášho vzťahu. Sme vďační, že sme sa mohli 
zúčastniť týchto stretnutí, kde sme vypočuli 
mnoho zaujímavých tém a strávili spolu ako 
manželia čas, ktorý bol vyhradený len pre nás. 
Odnášame si veľa užitočných rád, myšlienok, 
povzbudení a pekných spomienok, ku ktorým 
sa budeme určite často vracať.  Srdečná vďaka 
patrí najmä manželom Bradovkovým a Kyselo-
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14. marca 1800 – bol na stolec svätého Petra zvolený Pius VII., ktorý mal odvahu čeliť Napoleo- 
  novi a postihol ho exkomunikáciou.   
17. marca 1620 – v Holešove zomrel na následky mučenia sv. Ján Sarkander, kňaz. 
25. marca 565 – už pred 1450 rokmi sa v Konštantínopole slávil sviatok Zvestovania Pána. 
25. marca 1983 – Svätý Otec Ján Pavol II. otvoril mimoriadny Svätý rok vykúpenia. 
25. marca 1987 – vyšla šiesta encyklika Jána Pavla II. Redemptor Mater o Panne Márii. 
25. marca 1995 – pred 20 rokmi vydal svoju 11. encyklika Evangelium vitae o hodnote života.  
28. marca 1515 – pred 500 rokmi sa narodila v Avile (Španielsko) svätá Terézia od Ježiša, pan- 
  na a učiteľka Cirkvi, reformátorka karmelitánskeho rádu.    

vým, ktorí nás týmito večermi sprevádzali a ich 
manželstvá sú povzbudením pre mnohých 
ďalších. Alenka a Ľuboš T. 
 

   Ekumenický Svetový deň  
modlitieb 2015 

Tohtoročné modlitby pripravili kresťanské 
ženy  z Bahám a my zástupcovia všetkých 
kresťanských denominácií vo Vranove nad 
Topľou sme tieto modlitby predkladali Bohu v 
nedeľu 8. marca v kostole evanjelickej cirkvi. 
Témou stretnutia boli Ježišove slová, ktoré 
vyslovil po umytí nôh učeníkom pred Posled-
nou večerou: 

„Uvedomujete si, čo som vám urobil?“ 
Na začiatku bolo pozvanie k modlitbe, potom 
piesne chvál, nasledovalo čítanie Evanjelia Jn 
13, 1 – 17 a po ňom príhovory duchovných 
otcov jednotlivých cirkví pôsobiacich na území 
mesta. Pokračovali sme prosbami, modlitbou 
vďakyvzdania, ktorá bola zavŕšená modlitbou 
Pána a udelením spoločného požehnania. 

Modlitbové stretnutie sa ukončilo krásnym 
priateľským rozlúčením a odoslaním malej 
finančnej zbierky kresťanským ženám na Ba-
hamské ostrovy. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným za spoloč-
nú modlitbu. Za našu farnosť sa do stretnutia  
aktívne zapojila, zastúpila našu farnosť a tento 
príspevok  pripravila katechétka Anna Mydlová. 

INFORMUJEME 
 

*  V našich krajoch sa zachoval zvyk zahaľovať 
obrazy a kríže v druhej časti pôstneho obdobia. 
Tohto roku od soboty 21. marca kríže do konca 
slávenia Utrpenia a smrti Pána na Veľký piatok, 
obrazy do začiatku veľkonočnej vigílie. 
 

* Blahoslavený Inocent XI. (1676 – 1689) ako 
prvý pápež udelil plnomocné odpustky tomu,  
kto vykonal 14 zastavení krížovej cesty. On za-
viedol aj sviatok Mena Panny Márie z vďačnosti 
za víťazstvo zjednotených kresťanských vojsk 
nad Turkmi pri Viedni  12. septembra 1683. 
 

* 17. marca je 25. výročie (r. 1990) biskupskej 
vysviacky Mons. Alojza Tkáča, košického eme-
ritného arcibiskupa metropolitu. 
 

* 17. marca 2012 bol vysvätený za biskupa 
Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný bis-
kup. 
 

* 20. marca 2004 bola biskupská vysviacka 
Mons. Stanislava Stolárika, košického pomoc-
ného biskupa.  
 

 * 9. a 10. marca 2015 sme mali vo farnosti 
vzácnych hostí – kváziprovinciál o. Martin  
Lehončák OSPPE a o. Wiesław Zając OSPPE 
vykonali prvú vizitáciu nášho pavlínskeho kláš-
tora v rámci Slovenskej kváziprovincie Rádu 
svätého Pavla Tébskeho. 

KBS oslovuje veriacich pripojiť sa k modlitbám za pokoj na svete. Z odporučených modlitieb sme 
do tohto čísla vybrali:    1. Prosme za všetkých, ktorí trpia následkami vojny na Ukrajine, aby sa 
mohli vrátiť  k pokojnému životu v mieri. 
                                      2. Modlime sa za kresťanov prenasledovaných v Sýrii a Iraku,  
aby v tomto neľahkom boji o pokoj, ba o sám život, svedčili o láske, ku ktorej ich Kristus povolal.  



KRSTY  
Viktória Varholová, Tamara Truchanová, Paulína Dudová 

Z  f a r s k e j  m a t r i k y  

Informačný bulletin 
Vydáva Rímskokatolícky farský úrad Narodenia Panny Márie Vranov nad Topľou, Mariánske námestie 1496/127. 

Určené pre vnútornú potrebu farnosti. 
Jazyková úprava: Juliana Melková.  

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

15. 03. – Ne: 4. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
17. 03. – Ut: Svätý Patrik, biskup; ľubovoľná spomienka 
18. 03. – St: Svätý Cyril Jeruzalemský, biskup a učiteľ Cirkvi; spomienka 
19. 03. – Št: SVÄTÝ JOZEF, ŽENÍCH PANNY MÁRIE; slávnosť 
22. 03. – Ne: 5. NEDEĽA V PÔSTNOM OBDOBÍ 
23. 03. – Po: Svätý Turibius de Mongrovejo, biskup; ľubovoľná spomienka 
25. 03. – St: ZVESTOVANIE PÁNA; slávnosť 

K a l e n d á r i u m  p r i p o m í n a  

HUMOR—DUCHAPLNÉ PRÍSLOVIA 
Ak sa problém dá riešiť peniazmi, nie je to problém, sú to výdavky.  
Hospodin, pomôž mi vstať na nohy – spadnúť dokážem aj sám.  
Možno, že sú vajcia oveľa múdrejšie ako sliepky, ale rýchlo sa pokazia.  

 

    Michal Koscelanský 

GOLGOTA 

Golgota, Golgota, je na nej z dreva kríž. 

 Na ňom za nás zomrel v bolestiach Pán Ježiš. 

Golgota, Golgota, miesto plaču, bôľu. 

Za mňa zomrel Ježiš, splnil Otca vôľu. 

Golgota, Golgota, koniec Kalvárie.  

Na nej meč prerazil srdce Panny Márie. 

 

                                                                                                           Obr.: http://hrvojesilic.deviantart.com/art/Iwo-Golgota-299452905 


