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 Č okoľvek si chceme pomyslieť alebo pove-
dať o TOM, ktorý pre našu spásu z nebies 

zostúpil na zem, musíme si uvedomiť obidva tieto 
aspekty. Ľudí totiž miloval až na smrť – na smrť 
na kríži. 
 Dosť dobre poznáme vo všetkom obmedzené 
ľudské možnosti, neveľa však môžeme povedať 
o tom, čo je Božské. K tomu je nám potrebná 
pokorná viera a čo najväčšia láska. 
Viera v to, čo nám povedal... A láska? K tomu, čo 
nám nechal: samého seba v eucharistickom Chle-
be a svoju očisťujúcu moc – vo sviatostiach krstu 
a zmierenia. Tak nás až... do konca... miloval. 
Pravdivo milovať je možné len slovom a skutkom. 
K tomu však treba mať – srdce. On ho mal a má... 
–  naďalej, do konca... 
 My voči Božskému Ježišovmu Srdcu máme 
zdedené formy prejavov našej lásky – takej tej 
vďačnej, dôverujúcej a vynahrádzajúcej. Možno 
bude dobre, aby sme si aspoň trochu pripomenuli 
čosi z dejín, z vývoja úcty k Božskému Ježišovmu 
Srdcu. 
 Poznáme svätú Margitu Máriu Alacoque 
(1647 – 1690), členku rehole sestier vizitantiek, 
horlivú šíriteľku pobožnosti k Srdcu Ježišovmu. 
Avšak nie od nej sa toto začalo. Už v staroveku 
kresťanstva sa o Cirkvi hovorilo, že sa zrodila 
z Ježišovho srdca. To isté sa týkalo aj Eucharistie 
ako sviatosti Lásky. Tieto formuly, udržiavané 
v stredoveku, pretrvávajú a platia aj dnes. 
 Už v stredoveku Pán Ježiš so zraneným srd-
com, zjavujúc sa dvom sväticiam – Mechtilde 

(1241 – 1298) a Margite z Kortony (1252 – 1297) 
– odkázal im, aby sa modlili za hriešnikov a v ich 
zastúpení vynahrádzali mu za zneuctenia, akých 
sa mu dostáva od ľudí. 
 Od XVII. storočia, s ktorým sú spojené zjave-
nia svätej Márii Alacoque, aj aktivity svätého Jána 
Eudesa vplývali na rozšírenie úcty k Ježišovmu 
Srdcu.  
 Poľský jezuita Gašpar Drużbicki (+1662) navr-
hoval, aby bol ustanovený sviatok pod takým 
titulom. Následne poľskí biskupi v roku 1764 pro-
sili vtedajšieho pápeža Klementa XIII., aby zavie-
dol tento sviatok. Stalo sa tak v roku 1765. Odvte-
dy sa slávi v piatok po oktáve Božieho Tela. 
 V roku 1856 pápež Pius IX. tento sviatok roz-
šíril na celú Cirkev. A dňa 31. decembra roku  
1899 pápež Lev XIII. Najsvätejšiemu Srdcu Ježi-
šovmu zasvätil Cirkev aj svet. 
 S rozširovaním úcty k Božskému Ježišovmu 
Srdcu sa vyvíjali jej formy tak vonkajšie, ako aj 
hlboko duchovné. K tým prvým treba započítať 
maliarstvo, grafiku a rezbu. Je nám ľahšie modliť 
sa, keď máme pred sebou sochu alebo obraz 
Ježiša Krista s jeho otvoreným srdcom, alebo 
malý obrázok, ktorý uchovávame v modlitebnej 
knižke. 
 K duchovným formám uctievania Božského 
Ježišovho Srdca patria krátke strelné modlitby, 
zvolania, piesne, litánie a deviatnik, korunka. 
Významnejšie sú adorácia Oltárnej sviatosti, Svä-
tá hodina, modlitby odprosovania. Veľmi živou 
formou úcty k Ježišovmu Srdcu medzi veriacimi je 

BOŽSKÉ SRDCE SYNA ČLOVEKA A ĽUDSKÉ SRDCE SYNA BOŽIEHO 



 

SVÄTÝ NORBERT ZO XANTENU 
ANJEL POKOJA 

 

 S vätý Norbert, zakladateľ rádu premonštrá-
tov, sa zvlášť vyznačoval 

neochvejnou vierou, pokorou, 
pokáním a vytrvalosťou. 
 Svätý Norbert sa narodil okolo 
roku 1080 v mestečku Xanten  
v severnom Porýní. Pochádzal zo 
šľachtickej rodiny. Pre svoju vzde-
lanosť a ušľachtilé správanie bol 
obľúbený na cisárskom dvore 
Henricha V., viedol svetský život. 
 Zažil podobné obrátenie  
k hlbšiemu duchovnému životu 
ako svätý Pavol. Za kňaza bol 
vysvätený v katedrále v Kolíne nad 
Rýnom. Mal niečo cez tridsať ro-
kov, keď sa stal putujúcim kazateľom a askétom. 
Hlásal obrátenie, snažil sa o obnovu života kňa-
zov, obhajoval pápeža. Kamkoľvek prišiel, ľudia  
v ňom videli Božieho muža, a preto mnohí opustili 
všetko a nasledovali jeho spôsob života modlitby 
a pokánia. Ako tvrdia mnohí, od čias apoštolov nik 
nezískal pre Krista za taký krátky čas toľko nasle-

dovníkov dokonalého života, ako on svojou vý-
chovou. Mal neobyčajný dar priťahovať duše ku 
Kristovi. Prívlastok anjel pokoja má pre vynikajúcu 
schopnosť uzmierovať hnevníkov.  
 V roku 1120 založil prvý kláštor v údolí Pré-

montré (odtiaľ pochádza aj názov 
rádu) v severnom Francúzsku. Pre 
svoj spôsob zasväteného života 
prijal Regulu svätého Augustína  
a biely habit na znak Nepoškvrne-
ného počatia Panny Márie. Založil 
rád premonštrátov nielen pre mu-
žov, ale aj ženskú vetvu a ako prvý 
prišiel s myšlienkou založiť tretí rád 
pre laikov žijúcich vo svete. Naj-
drahšou vecou Norbertovho srdca 
bolo formovať dobrých a svätých 
kňazov. 
 Svätý Norbert zomrel 6. júna 
1134. Pochovali ho v kláštornom 

kostole v Magdeburgu. V roku 1627 preniesli jeho 
pozostatky do opátstva premonštrátov na Straho-
ve v Prahe. Časť z jeho pozostatkov sa uctieva aj 
v Xantene. Za svätého bol vyhlásený pápežom 
Gregorom XV. v roku 1621.   
 

zdroj: www.premonstratky.sk 
 Ľubica S 

... { Medailónik svätých } .................... 
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ÚMYSLY APOŠTOLÁTU MODLITBY NA MESIAC JÚN 
 

Všeobecný: Aby starí ľudia, ľudia na okraji spoločnosti a tí, čo žijú sami, nachádzali aj vo veľkých 
 mestách príležitosť na stretanie sa a pociťovali solidaritu druhých.  
Evanjeliový: Aby seminaristi, novici a novicky mali takých formátorov, ktorí žijú radosť evanjelia 
 a budú ich formovať s múdrosťou pre ich budúcu misiu. 
Úmysel KBS: Aby kňazi, zjednotení v Najsvätejšom Srdci Ježišovom, boli vždy svedkami milosrdnej 
 a dobročinnej Božej lásky.  

praktika 9 prvých piatkov mesiaca, spojená so 
spoveďou a svätým prijímaním. 
 Dlho pretrvávajúcou formou úcty k Božiemu 
Srdcu Ježišovmu je mesiac jún, spojený 
s odriekaním Litánií. Tie pôvodné vznikli v XVII. 
storočí. V súčasnosti používané potvrdil pápež 
Lev XIII. v roku 1899 a pripojil k nim Úkon zasvä-
tenia sveta Božskému Ježišovmu Srdcu. Pápež 

Pius XI. zasa odporučil na sviatok Ježišovho Srd-
ca Litánie k Božskému Srdcu Ježiša spojiť 
s úkonom odprosenia za hriechy sveta. 
 Najsvätejšie Srdce Ježišovo — zmiluj sa nad 
nami!      
 Srdce Syna večného Otca — zmiluj sa nad 
nami! 

  Spracoval Lep 



SRDCE ... 

3 

............. { Niektoré pamätné dni } ... 

29. mája 1825 – narodil sa Michal Chrástek, kňaz, prvý tajomník Matice slovenskej, literárny historik. 
31. mája 1857 – narodil sa Pius XI. 
31. mája 2003 – deň biskupskej vysviacky Mons. Ladislava Hučka, apoštolského exarchu gréckokato-
 líkov v Českej republike. 
2. júna 1835 – narodil sa sv. Pius X.   
3. júna 1963 – v Ríme zomrel pápež sv. Ján XXIII. (vl. m. Angelo Giuseppe Roncali). 
4. júna 1615 – umrel Vavrinec Benedikt z Nedožier, učenec, humanista, jazykovedec, prekladateľ. 
4. júna 1787 – umrel P. Hugolín Gavlovič OFM, básnik, autor Valaskej školy mravov stodoly. 
4. júna 1992 – bol vy menovaný za biskupa Mons. Andrej Imrich, spišský biskup. 
7. júna 431 – pred 1585 rokmi, za pápeža Celestína I., začal sa Efezský koncil. 
8. júna 1826 – pred 190 rokmi umrel Julián Dvorák, pavlín, profesor filozofie, spisovateľ a básnik (nar. 1760). 
9. júna 378 – umrel sv. Efrém, vyznávač, učiteľ Cirkvi. 
11. júna 1760 – umrel P. František Kazi SJ, riaditeľ Kňazského seminára v Trnave. 
11. júna 1806 – narodil sa P. Rafael Habala, františkán, homiletický spisovateľ. 
11. júna 1869 – pred 147 rokmi narodil sa Dr. Marián Blaha, banskobystrický biskup, tajomník SSV. 

 P ápež Pius XII., tiež vrúcny mariánsky 
ct i te ľ ,  k torý def inova l  dogmu 

o Nanebovzatí Panny Márie, počas II. svetovej vojny 
(v r. 1942) slávnostne zasvätil 
celý svet Srdcu Panny Márie 
a r. 1944 ustanovil osobitný 
sviatok Nepoškvrneného Srdca 
Panny Márie – vtedy na  
22. august, teraz je v sobotu po 
slávnosti Srdca Ježišovho ako 
povinná spomienka Vo svojej 
encyklike Haurietis aquas  píše: 
„Aby sa z úcty k Najsvätejšiemu 
Srdcu Ježišovmu rozlievalo 
hojnejšie požehnanie na kres-
ťanskú rodinu a aj na celé ľud-
stvo, nech veriaci spájajú s ňou 
aj úctu k Nepoškvrnenému 
Srdcu Božej Rodičky. Lebo 
podľa Božej vôle /.../ Panna 
Mária bola s Kristom tak nerozlučne spojená, že 
nám z hlbokého spojenia Kristovej lásky a jeho 
utrpenia s láskou a bolesťami jeho matky vzišla 
spása. Je preto správne a vhodné, aby kresťan-
ský ľud /.../ k úcte patriacej Najsvätejšiemu Srdcu 
Ježišovmu, pripojil aj prejavy prítulnosti, lásky, 
vďačného a zmierneho zmýšľania k láskyplnému 
Srdcu nebeskej Matky...“ 

 Úcta k Srdcu Panny Márie má hlboký biblický 
podklad. Vo Svätom písme „srdce“ = centrum 
života, jedinečné bytie. A napríklad u Lukáša 

nachádzame dvakrát (Lk 2, 
19.35) výrok, že „...zachovávala 
všetky slová vo svojom srdci“. 
O srdci Panny Márie hovorí aj 
sv. Augustín, sv. Bonaventúra, 
sv. Ján Eudes, sv. Katarína 
Labouré, zjavenia vo Fatime... 
A sv. Ján Pavol II. v encyklike 
Redemptor hominis píše, že 
„...tajomstvo vtelenia sa utvorilo 
pod srdcom nazaretskej Panny, 
keď vyslovila svoje fiat“. Dňa 
25. marca 1984 spolu s biskup-
mi celého sveta obnovil zasvä-
tenie sveta materinskému Srd-
cu Panny Márie. 
 Keď sa teda modlíme 

k Matke Božej a vyprosujeme u nej potrebnú 
ochranu na našej životnej púti, nech v našich 
srdciach tiež znie TOTUS TUUS... Lebo aj my 
sme jej zverení ako deti – ako Ján pod krížom – 
a deti veria v nekonečne láskavé a dobrotivé srd-
ce svojej MATKY. 
 

Inšpirované: Kráľovná mája,  LÚČ, 2000, str. 27-32.  
J. Melková   



 S pôsob rozvoja, ktorý by nerešpektoval ani 
nenapomáhal ľudské práva, osobné 

a spoločenské, hospodárske a politické, ako aj 
práva štátov a národov, nebol by vlastne dôstojný 
človeka. Dnes azda viac než v minulosti jasnejšie 
sa uznáva vnútorné protirečenie rozvoja, obme-
dzeného len na hospodársku stránku. Taký rozvoj 
ľahko totiž podriaďuje ľudskú osobu a jej hlbšie 
potreby požiadavkám hospodárskeho plánovania 
alebo výlučného zisku. 
 Vnútorná spojitosť medzi opravdivým rozvo-
jom a rešpektovaním ľudských práv ukazuje jeho 
morálnu povahu: opravdivé povznesenie človeka, 
zodpovedajúce prirodzenému a historickému 
povolaniu každého jednotlivca, nemožno dosiah-
nuť len využívaním hojnosti, majetkov a služieb 
alebo využívaním technických vymožeností. 
  Keď jednotlivci a spoločenstvá vidia, že sa 
dôsledne nerešpektujú ich mravné, kultúrne 
a duchovné požiadavky zakladajúce sa na dôstoj-
nosti ľudskej osoby a na totožnosti vlastnej kaž-
dému spoločenstvu, počínajúc rodinou 
a náboženskými spoločnosťami, vtedy všetko 
ostatné – ako prístup k majetkom, hojnosť tech-
nických vymožeností v každodennom živote 
a určitá úroveň hmotného blahobytu – je nedosta-
čujúce a koniec koncov hodné opovrhnutia. Jasne 
to potvrdzuje Pán Ježiš v evanjeliu, keď obracia 
pozornosť všetkých na hierarchiu hodnôt: „Čo 
osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej 
duši by uškodil?“ (Mt 16, 26). 
 Vo vnútropolitickej oblasti každého národa je 
veľmi dôležité, aby sa rešpektovali všetky práva: 
zvlášť právo na život v každom štádiu, ďalej práva 
rodiny ako základnej spoločenskej jednotky alebo 
„bunka spoločnosti“; potom spravodlivosť 
v pracovných vzťahoch; práva príslušné politické-
mu životu ako takému a konečne práva založené 
na transcendentálnom povolaní ľudskej bytosti, 
ako je právo na slobodný náboženský prejav 
a voľbu náboženského vyznania. 
 Cirkev je „znalkyňa ľudstva“ a to ju podnecuje, 
aby si vzala za povinnosť rozšíriť svoje nábožen-
ské poslanie na rozličné oblasti, v ktorých mužo-
via i ženy rozvíjajú svoju činnosť a hľadajú šťastie 

– pravdaže, vždy iba relatívne – zodpovedajúce 
dôstojnosti ľudskej osoby, nakoľko je to možné na 
tomto svete. 
 Hľa, prečo Cirkev i dnes – ako pred dvadsiati-
mi rokmi – a aj v budúcnosti má čo povedať svetu 
o povahe, podmienkach, požiadavkách a cieľoch 
opravdivého rozvoja, ako aj o prekážkach, ktoré 
sa mu stavajú do cesty. Týmto činom Cirkev plní 
svoje poslanie hlásať evanjelium, pretože prispie-
va svojím základným prínosom k vyriešeniu nalie-
havej otázky rozvoja práve hlásaním pravdy 
o Kristovi, o sebe samej a o človekovi tým, že ju 
aplikuje na konkrétnu situáciu. 
 Ako nástroj na dosiahnutie tohto cieľa Cirkev 
používa svoje sociálne učenie. Aby sa v dnešných 
ťažkých pomeroch problémy správne postavili 
a čo možno najlepšie riešili, veľkú pomoc môže  
poskytnúť presnejšie poznanie a väčšia publicita 
„princípov myslenia, kritérií hodnotenia a smerníc 
konania“, ako ich predkladá jej učenie. Takto si 
ihneď všimneme, že problémy, pred ktorými stojí-
me, sú predovšetkým morálneho rázu a že ani 
analýza problému ako takého, ani prostriedky na 
prekonanie súčasných ťažkostí nemôžu neprihlia-
dať na túto základnú črtu. Sociálne učenie Cirkvi 
nie je akousi „treťou cestou“ medzi liberálnym 
kapitalizmom a marxistickým kolektivizmom a nie 
je ani nejakou možnou alternatívou pre iné, menej 
radikálne riešenia: tvorí celkom samostatnú kate-
góriu. Nie je ani ideológiou, ale dôkladnou formu-
láciou výsledkov pozornej úvahy o zložitých sku-
točnostiach ľudského života v spoločnosti 
a v medzinárodnom súvise, a to vo svetle viery 
a cirkevnej tradície. Hlavným cieľom jej učenia je 
vysvetľovať tieto skutočnosti, skúmať, v čom sa 
zhodujú alebo líšia od hlavných bodov učenia 
evanjelia o človeku a jeho pozemskom a zároveň 
aj transcendentnom povolaní; cieľom jej učenia je 
teda usmerňovať kresťanské správanie. Preto 
toto jej učenie nepatrí do oblasti ideológie, ale 
skôr do oblasti teológie a osobitne do oblasti mo-
rálnej teológie. 
 

Záver  v ďalšom čísle. 
                       O. Andrzej Kucharski OSPPE  

CIRKEV V SÚČASNOM SVETE - 2. ČASŤ 
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PARADOX NAŠICH ČIAS 
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BLAHOŽELÁME  
 

Aj touto cestou srdečne blahoželáme nášmu duchovnému otcovi Andrzejovi Kucharskému OSPPE 
k dvom významným dňom. Otec Andrzej, 9. mája ste v tichosti oslávili 55 rokov života.  

K tomu sviatku Vám želáme veľa sily, pevné zdravie, hojnosť Božích milostí  
a darov Ducha Svätého do roboty, ktorú zlato sveta nezaplatí.  
Dňa 3. júna si pripomeniete 10. výročie kňazskej vysviacky.  

V modlitbách pre Vás vyprosujeme ochranu našej Vranovskej Panej, aby ste vytrvalo znášali námahy 
svojej služby vo vedomí jej neustálej prítomnosti. Nech Vás Božia múdrosť, láska, pokora  

a pokoj sprevádzajú celým kňazským životom. Nech Vás posväcuje Kristus, pravý Večný kňaz! 
                                                                      

S úctou veriaci farnosti Vranov-Sever. 

Dnes máme väčšie domy, a menšie rodiny. 
Viac vymožeností, ale menej času. 
Máme viac titulov, ale menej zdravého rozumu. 
Viac vedomostí, ale menej súdnosti. 
Máme viac odborníkov, ale aj viac problémov. 
Viac zdravotníctva, ale menej starostlivosti. 
 

Utrácame príliš bezstarostne. 
Smejeme sa primálo, jazdíme prirýchlo. 
Pohneváme sa priskoro, udobrujeme prineskoro. 
Čítame príliš málo, televíziu sledujeme príliš veľa. 
A modlíme sa priveľmi zriedka. 
 

Znásobili sme naše majetky,  
ale zredukovali naše hodnoty. 
Rozprávame priveľa,  
milujeme primálo a klameme príliš často. 
Učíme sa ako zarábať na živobytie,  
ale nie ako žiť. 
Pridali sme roky životu, ale nie život rokom. 
Máme vyššie budovy, ale nižšie charaktery. 
Širšie diaľnice, ale užšie obzory. 
Kupujeme viac, tešíme sa z toho menej. 
 

Cestujeme na Mesiac a späť, ale máme problém 
prejsť cez ulicu navštíviť susedov. 
Dobýjame vonkajší vesmír, ale nie náš vnútorný. 
Rozbili sme atóm, ale nie naše predsudky. 
 

Píšeme viac, učíme sa menej, 
plánujeme viac, dokončujeme menej. 
Naučili sme sa ponáhľať sa, ale nie čakať, 
máme vyššie platy, ale nižšiu morálku. 
Vytvorili sme viac počítačov pre viac informácií, 
ale máme menej osobných rozhovorov. 
 

Máme vyššiu kvantitu, ale nižšiu kvalitu, 
viac voľného času a menej zábavy... 
viac druhov jedla... ale menej výživy. 
Dva platy... ale viac rozvodov. 
Krajšie domy... no neúplné rodiny. 
 

Spoločný menovateľ: Nemáme Ducha, nestojí-
me o neho. 
Apoštol Pavol: ovocie Ducha je láska, radosť, 
pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, ver-
nosť, miernosť, zdržanlivosť.    

Zdroj: Internet; bez uvedenia autora.  

  Príslovia o počasí _ 
 

• Jún studený, sedliak krčí rameny. 
• Medardova kvapka 40 dní kvapká. 

• Do Jána Krstiteľa nechváľ jačmeňa. 
• Ladislav huby sial, Peter, Pavel ich pozbieral.  

• Na Petra, Pavla keď je deň jasný, rok úrodný bude istý. 
• Daždivý jún celé leto pokazí. 
• Suchý jún plní sudy vínom. 
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DÁVAŤ JESŤ HLADNÝM  

 U ž názov tohto skutku telesného milosr-
denstva nám hovorí, o čo ide. Hladní nie 

sú len tí, ktorým mama chystá dobrý sviatočný 
obed, ale predovšetkým tí, ktorí trpia nejakým 
hmotným nedostatkom, ktorý ich obmedzuje 

v ľudsky dôstojnom živote. Dnes je naša spoloč-
nosť pomerne dobre zaistená, a predsa aj napriek 
dômyselnému sociálnemu zabezpečeniu 
a obetavej starostlivosti katolíckej charity existujú 
ľudia, ktorí zažívajú dokonca aj hlad. Väčšinou sa 
tým nechvália, je to totiž pod ich dôstojnosť. A 
práve tu zohráva veľmi dôležitú úlohu, ako ta-
kýchto ľudí nájsť a ako im dať niečo na obživu 
tak, aby to pre nich nebolo ponižujúce. Aj chudob-
ný a úbohý človek má totiž svoju dôstojnosť 
a ľahko sa môže cítiť ponížený, ak mu pomáhame 
bez lásky. Na to si dajme pozor. 

 Niekedy vidíme chudobných a hladných 
i v našich dedinách, ba aj v najbližšom okolí. Zá-
roveň často vnímame aj ich morálnu biedu. Asi 
preto je pre nás ťažké pomáhať tým, ktorí si za to 
môžu sami. To nás však neospravedlňuje. Máme 

si totiž byť vedomí toho, že všetko, čo máme, Pán 
Boh nám zveril nielen pre nás, ale aj preto, aby 
sme tým konali dobro voči druhým, a tak si pripra-
vovali pre nebo poklad dobrých skutkov. 
 Pápež František obzvlášť dôrazne vyzýva, 
aby sme pamätali na chudobných. Hladných je vo 
svete naozaj mnoho – to je pre nás výzva ku ko-
naniu dobra. Pravda, niekedy je ľahšie pomáhať 
neznámym, než si všimnúť suseda v núdzi. Nie je 
to dôvod na zamyslenie? 
 

In: Spravodaj pre FATYM.  
Preklad Ján F. 

UŽ SIEDMY ROČNÍK ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU 

 D eň rodiny sa na Sloven-
sku organizuje už sied-

my rok a bude prebiehať počas 
júnových víkendov vo viac ako 
tridsiatich mestách a obciach 
Slovenska. Celoslovenskú osla-
vu rodiny koordinuje Fórum kresťanských inštitú-
cií, ktoré bolo iniciátorom a organizátorom prvého 
celoslovenského Dňa rodiny v Bratislave v roku 
2009. 
 História celoslovenských osláv Medzinárodné-
ho dňa rodiny (15. máj) je spojená s rokom 2009, 

kedy sa 16. mája na bratislavskom Námestí SNP 
stretli rodiny z rôznych kútov Slovenska. Odvte-
dy sa rozšíril na celé územie Slovenska a organi-
zuje sa ako celoslovensky koordinované regionál-
ne podujatie. Zvolené motto: “Aby deti otca mali, 
aby mali mamu… príď to povedať nahlas!” dekla-
ruje, že podujatie je vyjadrením podpory a osla-
vou prirodzenej rodiny založenej na manželstve 
jedného muža a jednej ženy, ktorí s láskou prijí-
majú deti ako dar. 

Pozývame všetkých osláviť tento deň aj  
v našej farnosti v sobotu 11. júna od 9.00 hod. 



29. 05. – Ne: 9. nedeľa v Cezročnom období 
  1. 06. – St: Sv. Justína, mučenica; spomienka 
  2. 06. – Št:  Sv. Marcelín a Peter, mučeníci; ľubovoľná spomienka 
                   Prvý štvrtok v mesiaci: Deň modlitieb za duchovné povolania 
  3. 06. – Pi: Najsvätejšie Srdce Ježišovo – slávnosť 
                     Sv. Karol Lwanga a spol., mučeníci; tohto roku sa spomienka neslávi 
                     Prvý piatok v mesiaci 
   4. 06. – So: Nepoškvrnené Srdce Panny Márie – spomienka 
                    Prvá sobota v mesiaci 
   5. 06. – Ne: 10. nedeľa v Cezročnom období 
                     Sv. Bonifác, biskup a mučeník; spomienka sa tohto roku neslávi 
    6. 06. – Po: Sv. Norbert, biskup; ľubovoľná spomienka 
    8. 06. – St: Sv. Medard, biskup; ľubovoľná spomienka 
    9. 06. – Št: Sv. Efrém, diakon a učiteľ Cirkvi; ľubovoľná spomienka 
  11. 06. – So: Sv. Barnabáš, apoštol; spomienka 

................... { Liturgický kalendár } ... 
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Slovo na zamyslenie 
 

Musíte hovoriť s Ježišom nielen ústami, ale aj srdcom, dokonca pri  
niektorých príležitostiach by ste mali hovoriť len svojím srdcom. 

Páter Pio 

 M nohokrát už pápež František ukázal, že 
nie je žiadnym teoretikom, ale dobre 

pozná človeka, jeho problémy, trápenia. Každý 
deň môžeme byť svedkami, ako necháva hovoriť 
svoje srdce. Úprimne, a zároveň odvážne. Ne-
chajme sa inšpirovať či povzbudiť niektorými jeho 
myšlienkami: 

 Ježiš neprotirečí diablovi žiadnym vlastným 
slovom, ale slovami Božími, slovami Písma. 
S diablom sa NEDEBATUJE. Nesmie sa s ním 

debatovať, pretože nás vždy OKLAME. Jedine 
sila Božieho slova ho môže PORAZIŤ. 
 
 ZAOBCHÁDZAJTE s druhými s takým istým 
zápalom a súcitom, s akým chceme, aby sa zaob-
chádzalo aj s nami. HĽADAJME  pre druhých 
také isté možnosti, aké hľadáme pre nás samých. 
POMÁHAJME druhým rásť tak, ako by sme si 
želali, aby sa pomáhalo nám samým. 
 
 Biblia predstavuje cestu, ako konať spravodli-
vosť. Neobracať sa na súd, ale priamo na vinníka, 
pozvať ho k OBRÁTENIU apelujúc na jeho svedo-
mie. Uznávajúc svoju chybu sa vinník otvára OD-
PUSTENIU, ktoré mu poškodený ponúka. Toto je 
spôsob ako vyriešiť nezhody v rodinách. Ten, 
koho urazili, MILUJE vinníka a túži zachrániť 
vzťah. 

MYŠLIENKY SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA 



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:  
Hana Melkovičová, Ema Slivková,  
Ella Kovaľová, Katarína Haritunová 
 

POHREBY:  
Helena Baschierová (94), Mária Kyselová (88), 
Michal Papuľák (80) 

OHLÁŠKY:  
Adrián Demjan, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
Dominika Basalová, narodená v Humennom a bývajúca v Dedačove   

Ohlasujú sa tretíkrát 
 

Róbert Vaceľ, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci v Nižnom Kručove  
Katarína Koritková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  

Ohlasujú sa tretíkrát. 
 

Jozef Sinčák, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou  
Mária Talarovičová, narodená v Prešove a bývajúca v Sabinove 

Ohlasujú sa prvý– a druhýkrát. 
 

Miloš Ivanov, narodený vo Vranove nad Topľou a bývajúci vo Vyšnom Kazimíri 
Zuzana Kovalčíková, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou  

Ohlasujú sa druhý– a 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 
 

• Upozorňujeme, že od pondelka 30. mája budú večerné sväté omše v našej bazilike každý deň už 
podľa letného programu — t. j. o 18.30 hod. 

 

• Na slávení Fatimskej soboty dňa 4. júna tohto roku v našej bazilike privítame veriacich z farností 
Holčíkovce a Žalobín. 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. bude-
me tiež spovedať. 

 

• Výmena ružencových tajomstiev pre členov Živého ruženca na mesiac jún bude v KKD v sobotu 
4. júna po skončení programu Fatimskej soboty (cca 10.45 hod.). 


