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SLOVO NA ÚVOD
Koniec kalendárneho roka a začiatok ďalšieho nás vždy nakláňa k reflexii: Aký
bol tento rok? A aký bude ten ďalší? Čo
bolo dobré, čo zlé? Či som ho dobre využil,
či som dobre prežil tento čas? Čo sa mi
podarilo, čo nie? Aké chyby som urobil? Čo
by som zmenil? S akými očakávaniami
vstupujem do tohto roka? Čo plánujem? Čo
chcem zmeniť? Aké mám plány? Či som sa
azda už podvolil prúdu života? Či ešte verím, že môžem niečo zmeniť, dosiahnuť?
Alebo si hovorím: Nejako to bude? A možno
s novými silami, novými predsavzatiami,
novými motiváciami vstupujem do tohto
roka? A možno už nič neriešim? Možno
som sa už vzdal?
Dobré je položiť si tieto otázky v oblasti
spoločenského života, v oblasti osobného
života, ale predovšetkým duchovného života.
Čo sa týka toho posledného, nový rok
začneme duchovnosťou otcov púšte (ako
každý rok spomienkou na svätého Pavla,
prvého pustovníka, patróna nášho pavlínskeho rádu) a tiež duchovnosťou karmelitánskou – pri príležitosti návštevy relikvií sv.
Terézie z Lisieux.
Veľmi často sa sústreďujeme alebo na
príliš povrchnú nábožnosť, alebo na moderné, príliš emocionálne hnutia, a zabúdame
na obrovskú, veľmi bohatú a hlbokú tradíciu
katolíckej Cirkvi. Novéna pred spomienkou
na nášho patriarchu sv. Pavla, prvého pus-

tovníka, či návšteva relikvií sv. Terézie z Lisieux bude príležitosťou, aby sme si tieto dve
duchovnosti priblížili, lepšie poznali a ešte
lepšie vedeli uviesť do svojho života.
Na záver ponúkam čitateľom pár sentencií –
všeobecne platných právd – svätej Terézie:
Často stačí jediné slovo, jediný milý úsmev,
aby sme potešili znechuteného človeka.
Láska nesmie spočívať v citoch, ale musí sa
prejavovať v skutkoch.
Dokonalá láska spočíva v tom, že znášame
chyby iných, nečudujeme sa vôbec ich slabostiam, poúčame sa aj z najmenších skutkov
čností, ktoré ich vidíme konať.
Mojím nebom je činiť dobre na zemi.
Radosť je nie vo veciach, ale v hĺbke našej
duše.
O. Andrzej Kucharski OSPPE, kaplán

Bratstvo anjelov strážnych
Ľudia 21. storočia v tomto pozemskom
svete sú zaplavovaní množstvom informácií,
ktoré ani nestíhajú vnímať, chápať a analyzovať. V podvedomí sa takto ľahko dostávajú
pod vplyv materiálneho sveta a pomalej sekularizácie spoločenského i kultúrneho života.
Oslabuje sa viera v Trojjediného Boha, ale aj
dôvera medzi ľuďmi a aj dôvera v existenciu
čisto duchovných bytostí.
Pred Vianocami sme mali možnosť
vidieť v predajniach množstvo sadrových anjelikov – rôznych usmievavých, čistých detských
tvárí. No neraz týchto anjelikov vnímame len
ako obyčajný talizman. Vytráca sa spiritualita,
dôvera v tieto duchovné stvorenia. No v Nicejsko-carihradskom vyznaní viery je jednoznačne: „Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného
i neviditeľného...“
Svet neviditeľný... Duchovné bytosti –
anjeli... Ľudský život je od detstva až po smrť
obklopený ich ochranou a orodovaním .Nielen
v detských modlitbičkách k anjelom strážnym
prosíme o ich ochranu, ale Cirkev ich aj
v liturgii vzýva o pomoc. „Do raja večného
nech ťa sprevádzajú anjeli...“ – takéto slová sú
napr. v liturgii za zosnulých.
V roku 1624 pápež Urban VIII. na
prosbu generálneho predstaveného rádu pavlínov Jána Zaicza povolil zakladať pri ich kostoloch Bratstvá svätých anjelov strážnych.
Toto privilégium sa potom šírilo všade tam,
kde pracovali otcovia pavlíni. Dodnes sa
v tejto reholi prejavuje úcta k svätým anjelom,
čoho potvrdením je aj modlitebný formulár.

Každý utorok, ak to dovoľujú predpisy liturgického kalendára, pri slúžení svätej omše pavlíni
používajú formulár o anjeloch.
Naši otcovia, pôsobiaci, teraz na Slovensku, ako jednu z foriem prehlbovania duchovnosti zamýšľajú obnoviť existenciu Bratstiev
anjelov strážnych ako jednu z ciest obnovy
a prehĺbenia duchového života veriacich
a ochrany pred zlým. Ďalšie a podrobnejšie informácie o možnosti založenia Bratstva anjelov
strážnych pri našej bazilike prinesieme v niektorom ďalšom čísle AiB.
Ján F.

Slovo na zamyslenie
Myslím, že mojím poslaním v nebi bude priťahovať duše, pomáhať im, aby vyšli zo seba
samých a úplne jednoduchým a láskyplným spôsobom sa primkli k Bohu.
Sv. Terézia z Lisieux
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Sv. Terézia z Lisieux
NA VÝCHODE
Na východe vyšla hviezda jasná,
sledujeme jej tajuplný smer...,
jej žiara je požehnaná, spásna,
sám Nebies kráľ prináša na zem mier.
Nebo nás ochraňuje,
družina verná naša
nečasu odoláva...,
čaká na Mesiáša!
Hviezda sa zastavuje!...
Nože sa prichystajme!...
Skloňme sa pred Dieťaťom,
s vďakou ho privítajme!...
(6. január 1895 alebo 1896)

Blahoželanie
Drahý otec Leander! Pri príležitosti Vašich
vzácnych narodenín prvým naším poďakovaním nebeskému
Otcovi je, že ste tu s nami a ako „trojkráľová“ hviezda svojou
tichou, ale zároveň mnohovravnou prítomnosťou ukazujete
nám Krista. Anjeli sa na veci ináč pozerajú ako my. Z diaľok
hľadia. A my iba zblízka. My nemáme dostatočné slová
vďačnosti, že neľutujete čas, námahu ani vlastné zdravie
a otvárate naše slepé oči, hluché uši a prázdne srdcia
a učíte nás ticho, príkladom pokory a obetavosti Kristovho
kňaza dávať do poriadku naše duše a žiť zo sily evanjelia.
Nadľudské bremeno Vášho úradu a to, ako tvrdo
Vaše ruky za nás orú, len tušiť vieme. Vieme iba, že nám
Vás dala, vychovala Matka Božia Čenstochovská. Preto
u dobrotivého Boha vyprosujeme, aby náš spoločný čas na
tejto zemi mohli ste s nami prežívať obklopený našou úctou
a láskou, ktorá nikdy nebude dostatočná, pod láskavou
ochranou našej nebeskej Matky. Vo vrúcnych tichých modlitbách Vám vyprosujeme dostatok síl v službe, na ktorú ste boli povolaný. Ba viac: vyvolený! So
svätou Terezkou pre Vás vyprosujeme: „Pane, bys´ tomuto kňazovi oheň vlial do duše svätej,
nech sa čistší stane, viac než anjeli, ktorými si sa obklopil.“
Vďační farníci
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Litánie k svätej Terezke Ježišovej
Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa.
Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Svätá Trojica, jeden Boh,
Svätá Mária, oroduj za nás.
Svätá Božia Rodička,
Svätá Panna panien,
Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša,
Svätá Terézia, ctihodná služobníčka Pána,
Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov,
Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich,
Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby,
Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie,
Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená,
Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Najsvätejšej oltárnej sviatosti,
Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel,
Svätá Terézia, malá nevesta Kristova,
Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka,
Svätá Terézia, v srdci ponížená,
Svätá Terézia, mučenica lásky Božej,
Svätá Terézia, obeta za kňazov,
Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie,
Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom,
Svätá Terézia, ľalia čistoty,
Svätá Terézia, hodná zvláštnej lásky Božského Srdca,
Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve,
Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti,
Svätá Terézia, veselá v krížoch a trápeniach,
Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti,
Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha,
Svätá Terézia, potecha chorých,
Svätá Terézia, útočište utláčaných,
Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach,
Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov,
Svätá Terézia, vodkyňa malých duší,
Svätá Terézia, verná v maličkostiach,
Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi,
Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej,
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Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená,
Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne,
Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov, oroduj za nás.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
V. Oroduj za nás, svätá Terézia.
R. Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
Modlime sa.
Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“
Daj, prosíme, aby sme svätú Teréziu nasledovali prostým a pokorným srdcom tak, aby sme dosiahli večnú odmenu. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po
všetky veky vekov. Amen.

Chronológia života sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša
a Svätej Tváre
2. 1. 1873
4. 1. 1873
28. 8. 1877

– narodenie Márie Františky Terézie Martinovej vo francúzskom meste Alençon
– krst v kostole Notre Dame
– smrť matky Zélie, rod. Guérinovej; rodina Martinovcov sa odsťahovala
do Lisieux
1881
– Terezka v Lisieux začína navštevovať školu v benediktínskom opátstve
13. 5. 1883
– úsmev Panny Márie, uzdravenie Terézie z ťažkej choroby
8. 5. 1884
– prvé sv. prijímanie Terézie
4. 11. 1887
– cesta Terézie s otcom a sestrou Celinou do Ríma
20. 11. 1887 – audiencia u pápeža Leva XIII.; Terézia žiada o povolenie vstúpiť
do karmelitánskeho kláštora
28. 12. 1887 – priaznivá odpoveď biskupa Hugonina predstavenej Karmelu o prijatí Terézie
9. 4. 1888
– vstup 15-ročnej Terézie do kláštora bosých karmelitánok v Lisieux
10. 1. 1889
– obliečka; Terézia prijala rehoľné rúcho a rehoľné meno Terézia od Dieťaťa
Ježiša a Svätej Tváre
8. 8. 1890
– Terézia zložila rehoľné sľuby
29. 7. 1894
– smrť jej otca Louisa Martina
Január 1895 – na pokyn predstavenej Matky Agnesy od Ježiša Terézia začala písať
autobiografické spisy
9. 6. 1895
– na sviatok Najsvätejšej Trojice počas sv. omše Terézia dostáva vnuknutie
obetovať sa Milosrdnej Láske
2. – 3. 4. 1896 – v noci zo Zeleného štvrtka na Veľký piatok sa u Terézie prejavili prvé
príznaky tuberkulózy (prvé chrlenie krvi)
30. 9. 1897
– smrť Terézie (približne o 19.20 hod.)
4. 10. 1897
– pohreb Terézie na mestskom cintoríne v Lisieux
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30. 9. 1898 – prvé vydanie jej Dejín duše
29. 4. 1923 – pápež Pius XI. vyhlásil Teréziu za blahoslavenú
17. 5. 1925 – pápež Pius XI. vyhlásil Teréziu za svätú
14. 12. 1927 – pápež Pius XI. vyhlásil sv. Teréziu spolu so sv. Františkom Xaverským za
hlavnú patrónku svetových misií
3. 5. 1944 – pápež Pius XII. vyhlásil sv. Teréziu popri sv. Jane z Arku za druhú patrónku
Francúzska
19. 10. 1997 – pápež Ján Pavol II. vyhlásil sv. Teréziu za učiteľku Cirkvi

Modlitba vytvára spoločenstvo
Každoročne pred sviatkom Narodenia Pána sa niektoré rodiny našej farnosti po 9 dní
stretávajú a spoločne modlia pobožnosť Kto dá prístrešie Svätej rodine. Je to modlitba posvätného ruženca s nádhernými rozjímaniami o prijatí do rodiny, prosby, spevy a v závere skromné
srdečné agapé so zdieľaním.
Aj takto môže vyzerať duchovná príprava na Vianoce. V budúcom roku sa môže zapojiť
do tejto duchovnej aktivity aj vaša rodina.
Nech Boh žehná všetky rodiny!
A. Mydlová

Prikázané sviatky v Liturgickom roku 2016
Panny Márie Bohorodičky························ 1. január
Zjavenie Pána.······································ 6. január
Veľkonočná nedeľa ································ 27. marec
Nanebovstúpenie Pána ·························· 5. máj
Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi.··········· 26. máj
Sv. Petra a Pavla, apoštolov ···················· 29. jún
Nanebovzatie Panny Márie ······················ 15. august
Všetkých svätých ·································· 1. november
Nepoškvrnené počatie Panny Márie ·········· 8. december
Narodenie Pána ···································· 25. december

Ľudové príslovia o počasí
- Na Nový rok o slepačí krok, na Tri krále o skok dále,
na Hromnice o hodinu více.
- Keď rastie tráva v januári, zle rastie v lete.
- Aký január, taký máj.
- Keď je v januári teplo, siaha bieda na dno.
- Na Tri krále mnoho hviezd, mnoho zemiakov jest.
- V januári sneh a blato, vo februári mnoho mrazov zato.
(Prevzaté z Misionárskeho kalendára na rok 1947, str. 3.)
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Modlitba o potrebné milosti na príhovor
sv. Terézie z Lisieux
Nebeský Otče, ktorý si prostredníctvom sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša pripomenul
svetu milosrdnú lásku, ktorá napĺňa tvoje Božské Srdce, a vzbudil si v nás detskú dôveru
k tebe, ďakujeme ti, že si takou veľkou slávou
odmenil tú, ktorá bola tvojím verným dieťaťom
po celý život, a že si jej dal zázračnú moc priťahovať duše, ktoré ťa budú oslavovať po celú
večnosť.
Svätá Terézia, spomeň si, že si sľúbila
dobro robiť na zemi. Spusť bohatý dážď ruží
na tých, ktorí ťa vzývajú a vypros mi milosť .............................., ktorú očakávam na
tvoj príhovor od Jeho nekonečnej dobroty.

Štatistický prehľad vyslúžených sviatostí vo farnosti za rok 2015
Sviatosť krstu: 82 detí— 36 chlapcov, 46 dievčat
Pohreby: 58— mužov 28, 30 žien
Sviatosť manželstva: 52 párov.

Niektoré pamätné dni
Deň 1. január vyhlásil bl. Pavol VI. za Svetový deň pokoja.
3. januára 1966 – pred 50 rokmi pápež bl. PAVOL VI. motu proprio Finis concilio ustanovil
9 komisií a 3 sekretariáty, aby pri prijímaní a realizácii uznesení Druhého
vatikánskeho koncilu dbali o vernosť duchu tohto koncilu.
5. januára 1936 – narodil sa náš kňaz otec Leander Tadeusz Pietras OSPPE; počnúc jeho
príchodom r. 1990 na Slovensku sa obnovil Rád svätého Pavla, pustovníka.
9. januára 1881 – pred 135 rokmi nar. sa taliansky filozof a spisovateľ Giovanni Papini, autor
románu Život Krista.
10. – 15. januára 1951 – pred 65 rokmi sa konal proces s biskupmi Jánom Vojtaššákom, Michalom Buzalkom a Pavlom Petrom Gojdičom. Rozsudok – doživotie (Vojtaššák 25 rokov väzenia)
a ťažké finančné postihy – bol vynesený 15. januára 1951.
12. januára 1826 – pred 190 rokmi nar. sa Anton Húska, hudobný skladateľ, autor mnohých
cirkevných skladieb.
12. januára 1856 – umrel Ľudovít Štúr, národný buditeľ, spisovateľ, iniciátor uzákonenia
spisovnej slovenčiny.
14. januára 1706 – nar. sa P. Pavol Siváček, jezuita, misionár, pedagóg, spisovateľ v latinčine.
15. január 1776 – pred 240 r. Mária Terézia svojím dekrétom zriadila Banskobystrickú,
Spišskú a Rožňavskú diecézu.
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Z farskej matriky
POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:
Júlia Kobielska (87), Demková Mária (102)
Anna Jendrejová (77),Margita Korbová (81)

KRSTY: Ján Priščák

V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva nech nás na životnej púti sprevádza nežný
pohľad Panny Márie, Matky milosrdenstva, aby sme všetci mohli znovu objaviť radosť z Božej
nehy.
Vyprosujú otcovia pavlíni

Kalendárium pripomína
3. 01. – Ne: 2. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA
6. 01. – St: ZJAVENIE PÁNA; slávnosť. Požehnanie vody.
Výročie biskupskej vysviacky Mons. Jána Babjaka SJ, prešovského arcibiskupa metropolitu,
a Mons. Milana Šášika CM, mukačevského eparchu.
7. 01. – Št: Sv. Rajmund z Peňafortu, kňaz; ľubovoľná spomienka
10. 01. – Ne: 3. NEDEĽA PO NARODENÍ PÁNA /1. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK
KRST KRISTA PÁNA
13. 01. – St: Sv. Hilár, biskup a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka
15. 01. – Pi: Sv. Arnold Janssen, kňaz
Sv. Pavol, pustovník – v našej farnosti odpustová slávnosť bude 17. januára
16. 01. – So: Sv. Marcel I., pápež
Nepoškvrnenej Panny Márie, Kráľovnej pustovníkov
Prijatie relikvií sv. Terézie od Dieťaťa Ježiša a Svätej Tváre

HUMOR
Hovorí jedna kámoška druhej: "Dnes som
v kaviarni videla chlapíka, ktorý sedel pri stolíku, neprezeral si telefón ani tablet, ani notebook. Iba pil kávu, asi dáky psychopat!“
———-

————

Posledné slová, ktoré počul terminátor
v rómskej osade: „Dik more, železo!“

Ferko telefonuje do mäsiarstva:
„Máte bravčové paprčky?“
„Máme,“ – odpovedá hlas v telefóne.
„Máte“ aj bravčový rypák?“
„Máme.“
„Vy teda ale musíte vyzerať!“

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