č.

19/2016

Ročník

V.

16. október — 29. október 2016

K

SLOVO NA ÚVOD

to sa modli ruženec, modli sa k Bohu
prostredníctvom Panny Márie. Modliť sa
ruženec znamená uvažovať spolu s Pannou Máriou o Ježišovom živote. Prečo ruženec? Dnes
sme svedkami veľkej módy meditačných techník
rôznych filozofických, náboženských a žiaľ,
i okultných smerov. Snažia sa u nás udomácniť
a zaujať miesto v myslení, spôsobe životného
štýlu, nazerania na Boha, praktizovaní náboženského života. Ujímajú sa veľmi ľahko, lebo
i dnešný človek prirodzené túži po nadprirodzenom. No často sú to smery, ktoré priamo alebo
nepriamo útočia na Rímskokatolícku cirkev. Modlitba posvätného ruženca je vzácna perla meditatívnej modlitby katolíckej cirkvi. Tak je len na nás,
či si naberieme z jej hlbokej studnice darov.
Prísľub Panny Márie pre tých, čo sa budú modliť
ruženec:
1.Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť
milostí.
2. Ti, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú
zvláštnu milosť.
3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu,
zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
4. Ruženec rozhojni čnosť a obsiahne pre duše
hojné milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky
k svetu a jeho márnosti a pozdvihne ich k túžbe
po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto
prostriedkom.
5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec,
uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže ne-

šťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou
smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez
sviatosti Cirkvi.
8. Tí čo budú verne recitovať môj ruženec, budú
počas svojho života a po smrti účastní Božieho
svetla plnosti jeho milosti, vlastných svätým.
9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve
v nebi.
11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca,
dosiahneš.
12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem
pomoc vo všetkých ich potrebách.
13. Dosiahla som u svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú
moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne
znamenie predurčenia.
Panna Mária, Kráľovná posvätného ruženca, dala
dominikánovi bl. Alanovi de la Roche pätnásť
prísľubov pre tých, ktorí sa budú zbožne modliť jej
ruženec. Povedala mu: „(...) nesmierne veľa kníh
by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“
Pápež Benedikt XVI., ešte ako známy teológ
a kardinál J. Ratzinger, napísal vo svojej knihe
o svojom osobnom vzťahu k modlitbe ruženca,
kde poukazuje, ako je táto „ľudová zbožná úcta“

základným prameňom pre dušu, ktorá z neho
čerpá vnútorný pokoj a tichosť.
Modlitba ruženca je meditačná niť. Jej rytmické opakovanie ukolíše dušu, prenáša na ňu pokoj,
kým sústredenie sa na slová, najmä na Máriinu
postavu a na obrazy Krista, ktoré sa postupne
otvárajú pred našimi očami, zbavujú dušu starostí
a umožňujú jej pozdvihnúť pohľad k Bohu.
Skúsenosť s opakovaným rytmom zborovej
modlitby ma priam unáša a napĺňa mi dušu. Túto
starodávnu skúsenosť kresťanstvo úplne prijalo,
nie div, že sa modlitba ruženca stala takou populárnou pre každého, pre vzdelancov a pre jednoduchých ľudí. Nie je dôležite, aby sme sa sústreďovali na každé slovo, ale aby sme nechali pôso-

biť pokoj, ktorý jednotvárny rytmus prináša. Nejde
tu iba o prázdne slová, pretože prinášajú našim
očiam a našej duši veľké obrazy a videnia, predovšetkým postavu Márie a cez ňu aj postavu Krista.
Ruženec nám v skutočnosti vracia tú pôvodnú
múdrosť, ktorá dobre vie, že opakovanie je dôležitý komponent modlitby a meditácie. Tento rovnaký rytmus nás ukolíše a upokojí.
Najrozšírenejší je mariánsky ruženec, v ktorom sa meditujú štyri tajomstvá. Ľudovo ich nazývame ako radostný ruženec, bolestný, slávnostný
a svetla. Ale poznáme aj iné ružence, npr.: Ruženec Božieho milosrdenstva, Sedemradostný ruženec (františkánsky), Sedembolestný ruženec.
O. Kazimír Kogut OSPPE

ROZLÚČKA S RODÁKOM ...
V pokore pred Pánom života oznamujeme,
že páter František Bartolomej Uriga OFM
zavŕšil po ťažkej chorobe svoj život v deň slávnosti
svojho rehoľného patróna sv. Františka v utorok 4. októbra 2016
v dome bratov v Uherskom Hradišti
pred blížiacimi sa šesťdesiatinami, po 22 rokoch kňazskej služby.
Narodil sa 31. októbra 1956 vo Vranove nad Topľou.
Po absolvovaní strednej poľnohospodárskej odbornej školy niekoľko rokov pracoval ako záhradník.
Keďže existencia mužských rehoľných spoločenstiev bola v komunistickom Československu
zakázaná, vstúpil do františkánskeho rádu tajne dňa 9. októbra 1982.
Prvé sľuby zložil 18. decembra 1983, a to trištvrte roka
po rozsiahlej akcii „Vír“, pri ktorej ŠTB bezprecedentne vystúpila
proti všetkým tajným františkánskym mužským a ženským komunitám
po celom Československu. V čase dočasných sľubov býval v Košiciach
a začal tajne študovať teológiu. Večné sľuby zložil po nežnej revolúcii 22. septembra 1991.
V tom čase tiež dokončil svoje teologické štúdiá na fakultách v Olomouci a v Prahe.
Kňazské svätenie prijal 2. júla 1994. Ako kňaz pôsobil vo farnostiach
v Moravskej Třebovej a okolí a takisto v Uherskom Hradišti. Aj napriek postupujúcej chorobe
s vďačnosťou vykonával kňazskú službu podľa svojich možností.
Za jeho život ďakovali jeho spolubratia pri zádušnej sv. omši vo františkánskom Kostole
Zvestovania Panny Márie v Uherskom Hradišti v stredu 12. októbra 2016 o 14.00 hod.
Následne potom jeho telo uložili do hrobu bratov na cintoríne v Starom Meste pri Uherskom Hradišti.
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SVÄTÝ ANTON MÁRIA CLARET
BISKUP, MISIONÁR

T

ento muž nepredstaviteľnej aktivity s tisíckami kázní a mimoriadnej ľudovosti pokresťančil celé Katalánsko. To isté dokázal na
Kanárskych ostrovoch a aj na Kube, kde katolicizmus už dohasínal. Jeho život by sme v skratke
mohli charakterizovať takto: Bol to misionár, zakladateľ rehoľnej spoločnosti, sociálny reformátor,
kráľovnin spovedník, spisovateľ a vydavateľ, arcibiskup a utečenec.
Narodil sa 23. 12. 1807 v období
napoleonských vojen. Mladosť prežíval v nepokojných rokoch poznačených vojnovými udalosťami. Už od
detstva chcel byť kňazom, ale pre
ťažké rodinné pomery sa mu podarilo
dosiahnuť tento cieľ až roku 1835,
keď mal 28 rokov.
Anton túžil pracovať v misiách.
Preto vstúpil koncom roku 1838
v Ríme do jezuitskej rehole. Ale zakrátko vážne
ochorel, takže musel prerušiť noviciát. Vrátil sa
do Španielska, kde so súhlasom svojho biskupa
pôsobil ako ľudový misionár a dával duchovné
cvičenia. V rokoch 1840-48 prešiel takmer celé
Katalánsko, kde si veľmi rýchlo získal ľud a významne prispel k obnove kresťanského života.

.................... { Medailónik svätých } ...
V r. 1849 založil ešte s piatimi svojimi spoločníkmi misijnú rehoľu Synovia Nepoškvrneného
Srdca Panny Márie (CMF Cordis Mariae Filii),
ktorú neskoršie nazývali klarentíni.
Myslel si, že všetky jeho ciele sa splnili, preto
ho veľmi prekvapilo vymenovanie za arcibiskupa
do Santiaga de Cuba, kam prišiel 16. februára
1851. Diecéza nemala viac ako štrnásť rokov
biskupa, čo sa prejavilo na stave duchovného
života ľudí. Preto začal diecézu vizitovať a reformovať. Po čase ho cirkevní
predstavení z Kuby odvolali. Claret
naspäť do Španielska odchádza
z nábožnej Kuby, ktorá bola takmer
bezbožná, keď tam prišiel.
V júli 1870 ochorel a zomrel
v cisterciátskom kláštore vo Fontfroide vo Francúzsku 24. októbra 1870.
Jeho telesné pozostatky preniesli do
mesta Vich, kde sú uložené v tamojšej katedrále.
Antona Máriu Clareta vyhlásil za blahoslaveného pápež Pius XI. v roku 1934 a za svätého
pápež Pius XII. roku 1950.
In: Ondruš R.: Blízki Bohu i ľuďom.
Ľubica S.
............. { Niektoré pamätné dni } ...

16. októbra 1311 – pápež Klement V. otvoril vo Vienne 15. všeobecný koncil, ktorý rozhodol o reforme
niektorých kláštorných spoločenstiev.
16. októbra 1615 – umrel kardinál František Forgách, nitriansky biskup a ostrihomský arcibiskup.
16. októbra 1939 – umrel v Ríme v chýre svätosti Boží služobník Andrej Chmeľ, augustinián.
16. októbra 1978 – bol za pápeža zvolený krakovský arcibiskup kardinál Karol Wojtyła.
17. októbra 107 – umrel sv. Ignác Antiochijský, biskup, mučeník.
18. októbra 1405 – narodil sa pápež Pius II., cirkevný historik (pápež v r. 1458 – 1464).
19. októbra 1866 – umrel kardinál Ján Scitovský, ostrihomský arcibiskup, podporovateľ škôl, spisovateľ.
21. októbra 1125 – umrel prvý český kronikár Kosmas, kanonik, dekan pražskej kapituly.
21. októbra 1750 – narodil sa Juraj Fándly, kňaz, bernolákovský básnik a spisovateľ.
21. októbra 1977 – umrel Pavol Gašparovič Hlbina, kanonik, básnik katolíckej moderny.
24. októbra 1797 – narodil sa Štefan Moyses, biskup, národný dejateľ, 1. predseda Matice slovenskej.
24. októbra 1811 – narodil sa Šimon Klempa, trnavský kanonik, prvý šéfredaktor Katolíckych novín.
27. októbra 1907 – pri posviacke kostola v Černovej pri Ružomberku maďarskí žandári zabili 15 ľudí.
28. októbra 1916 – umrel Andrej Truchlý-Sitniansky, národný buditeľ, spisovateľ.
29. októbra 1815 – narodil sa Ľudovít Štúr, iniciátor uzákonenia spisovnej slovenčiny (umrel r. 1856).
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RUŽENCOVÉ BRATSTVO

V

Ružencové bratstvo pozostáva z členov:
tomto príspevku chceme najmä tým našim farníkom, ktorí sa pravidelne modlia Živého ruženca, Svätého ruženca a Večného
ruženec, ale nie sú členmi Bratstva posvätného ruženca.
ruženca, viac priblížiť podstatu týchto bratstiev.
Záväzky a práva člena Živého ruženca:
• je povinný modliť sa každý deň jeden desiatok
posvätného ruženca;
• je povinný raz za mesiac zísť sa na spoločnom
stretnutí – modlitbe.
Záväzky a práva člena Svätého ruženca:
• je povinný pomodliť sa celý posvätný ruženec
(tajomstvá radostné, svetla, bolestné, slávnostné) za jeden týždeň;
• modlitbu posvätného ruženca si môže člen
ľubovoľne rozdeliť podľa času, ktorý mu vyhovuje, napr. v jeden deň dva desiatky, v iný tri
alebo v jeden deň celý ruženec – potrebné je
zachovať postupnosť v modlitbe celého posvätného ruženca (najprv sa pomodliť tajomstvá
radostné, potom svetla, bolestné, nakoniec
slávnostné);
• člen Svätého ruženca nie je viazaný spoločnými stretnutiami členov Živého ruženca, ale je
tam vítaný.

Ružencové bratstvo je združenie duchovne
zjednotených veriacich, formovaných dominikánskou spiritualitou, ktorí si osobitným spôsobom
uctievajú Pannu Máriu a modlitbou posvätného
ruženca vyprosujú pre seba, Cirkev a svet potrebné dobrá. Cieľom každého člena ružencového
bratstva (RB) je zároveň snaha o neustály pokrok Záväzky a práva člena Večného ruženca:
v láske k Bohu a ľuďom, o neustále premieňanie • zvolí si svoj pravidelný „čas bdenia“ raz za memodlitby na konkrétne skutky.
siac alebo raz za rok, počas ktorého sa pomodlí
Členom RB môže byť pokrstený katolík, ktorý
celý posvätný ruženec (najprv radostné tajommá minimálne 9 rokov (výnimka je možná), ktorý stvá, potom svetla, bolestné, nakoniec slávsa slobodne rozhodne, že na seba vezme práva
nostné tajomstvá) s nasledovnými úmyslami: za
a povinnosti vyplývajúce z členstva v RB a pri
obrátenie hriešnikov (radostné tajomstvá), za
vstupe do RB si vyberie jednu z foriem modlitby
čistotu viery a ohlasovateľov evanjelia (tajomposvätného ruženca a stane sa členom Živého,
Svätého alebo Večného ruženca. Nevylučuje sa,
aby si vybral dve alebo všetky tri formy posvätného ruženca.
Členmi RB sa veriaci stávajú na základe slobodného rozhodnutia, keďže tým sa zaväzujú
prijať na seba všetky povinnosti a práva vyplývajúce z členstva v ružencovom bratstve.
Svoje modlitby posvätného ruženca obetujú
na úmysly za obrátenie hriešnikov a za živých
i zosnulých členov Ružencového bratstva, za
Rehoľu dominikánov, za svoju farnosť a za svojich duchovných pastierov (biskupov a kňazov).
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stvá svetla), za večnú spásu umierajúcich
alebo ročne stačí sa pomodliť súkromne a na
(bolestné tajomstvá), za vyslobodenie duší
ľubovoľnom mieste (doma, v kostole, na cesz očistca (slávnostné tajomstvá);
te...) modlitbu celého posvätného ruženca;
• pod „časom bdenia“ sa myslí ucelený časový • člen Večného ruženca nie je viazaný spoločnýcelok – bez prerušenia;
mi stretnutiami členov Živého ruženca, ale je
• je povinný oznámiť horliteľovi bratstva dátum tam vítaný.
bdenia mesačne alebo ročne a začiatok svojho In: Oficiálne dokumenty RB
času bdenia, ktorý si zvolil;
Anna Viňarská
• na splnenie povinnosti „času bdenia“ mesačne
Slovo na zamyslenie
Veľká láska dokáže malé veci premieňať na veľké. Iba láska dáva našim skutkom
hodnotu.

Sv. Matka Tereza

STELLA MARIS — MENO MÁRIE

K

to zavíta aspoň na krátku modlitbu do
Dómu sv. Alžbety v Košiciach, nemôže si
nevšimnúť hneď pri vchode po pravej strane epitaf biskupa Augustína FischeraColbrieho, kde sú denne čerstvé kvety a horia sviece. Táto výnimočná
osobnosť nielen Košickej arcidiecézy
v prvej tretine 20. storočia, askéta,
v ponímaní ktorého mariánsky kult
nebol samoúčelný, ale mal za cieľ
jedine Božiu slávu a spásu jemu zvereného stáda, narodil sa 16. októbra
1863 v Želiezovciach. V rodičovskom dome dostal základy úcty
k Matke Božej, ktorú rozvinul na výnimočnej teologickej úrovni, nie iba ako
ľudovú mariánsku úctu. Stella maris –
Hviezda morská bola pre neho znakom predurčenia, mariánskej úcty. Už
v tých časoch Pannu Máriu nazýval
Matkou Sedembolestnou a vymenúval jej bolesti tak, ako ich podáva okrem kresťanskej tradície predovšetkým Písmo sväté.
Učil, že „mariánsky kult v živote veriaceho
človeka je krásnym kvetom. Má však mať za
predmet pravdy viery. /.../ Základné pravdy viery
sú: Boh, Najsvätejšia Trojica, Kristus – pravý Boh,
a tiež jeho matka, naveky požehnaná Panna Mária.“ Poúčal, že „zo slávy Panny Márie sa má

každý kresťan učiť napodobňovať neporušený
život Panny Márie, zbožný v Bohu, byť prísny na
seba a zhovievavý voči svojim blížnym.“
Modlitba sv. ruženca bola neodmysliteľnou súčasťou jeho modlitbového života. Odporúčal ruženec ako
prostriedok apoštolátu. V jeho literárnej pozostalosti nachádzame na každý deň októbra myšlienky o modlitbe
posvätného ruženca, z ktorých niektoré našim čitateľom ponúkame ako
veľmi aktuálne aj pre súčasnosť,
napr.:
„Nestojí za veľa ten deň, v ktorý
sme sa nepomodlili ruženec. Ruženec je na zachovanie milostí. Toľké
dobrá sa už dosiahli skrze ruženec,
že Cirkev ustanovila zvláštny sviatok
Svätého ruženca, ba ružencu zasvätila celý mesiac.
Ruženec je mocná zbraň proti
zlu rozličnej povahy. V stredoveku ruženec bol
zbraňou proti herézam, začiatkom novoveku proti
Turkom a v uplynulých desaťročiach zbraňou proti
nevere. V terajších časoch je zbraňou proti biedam vojny, biedam hmotným i mravným. Proti
tomu všetkému vzývajme dielo Panny Márie.
Denne sa modlime ruženec. Ak je to možné,
tak spoločne. Ak nie, tak súkromne. Modlime sa
5

ho dobre, meditujme o tajomstvách. Všetky svoje
prosby zahrňme do ruženca. Jednotlivé Zdravasy
môžeme obetovať na jednotlivé úmysly. Napr. aby
už nikto nespáchal smrteľný hriech, aby ľudia žili
v pokoji, aby manželia žili vo vernosti, aby prestali
sváry...
Ruženec je mocný prostriedok apoštolátu.
Ak sa vieme dobre modliť ruženec, potom budeme môcť odvracať bludy protivníkov a dokážeme
dať odpoveď pochybujúcim.
Aby sme obstáli pri osobnom súde, k tomu
sú potrebné dva prostriedky, ktoré nesmú chýbať v duchovnom živote kresťana. Je to najskôr
úcta k Panne Márii. Ona nám bude vo chvíli
súdu posilou, ak sme sa k nej utiekali v pozemskom živote./.../ Druhý prostriedok je častá
a dobrá sv. spoveď.“

A na záver takáto výpoveď biskupa Colbrieho
zaznamenaná 12. októbra: „Naučil som sa od
Najsladšieho Ježiša nový spôsob modlitby bolestného ruženca ako Máriin syn:
1. tajomstvo: Horko plačem s Máriou v jej izbietke.
2. tajomstvo: S Matkou by som chcel nastaviť
úderom biča seba samého namiesto Ježiša.
Jeho rany prijať s Matkou.
3. tajomstvo: S Matkou na kolenách kľačím, plačúc klaniam sa Ježišovi.
4. tajomstvo: Sprevádzam s Matkou Ježiša potešujúc ho: Nebude to dlho trvať, milujem ťa, Ježišu!
5. tajomstvo: Klaniame sa Ukrižovanému.
6. tajomstvo: Zloženému z kríža a uloženému
v lone Matky sa klaniame.“
Voľne spracované podľa M. Čižmár: A. Fischer- Colbrie,
Myšlienky, slová, skutky.
J. Melková

Svetoslav Veigl

SVÄTÝ OTEC JÁN PAVOL II.
Zástupca Ježiša Krista,
večná hraničná méta,
večný Pútnik Boží,
na svojich pleciach nesie
nádeje i bôle celého sveta.
V tisícročnej našej histórii
ako prvý pápež prichádza k nám,
k svojim ovečkám.

Apoštol lásky, apoštol pokoja a pravdy,
cesta, ktorá nás vedie k Svetlu,
na ktorom stojí a padá
dôstojnosť človeka a žitia,
najvyššia autorita sveta,
nevšedný ctiteľ Panny,
učí nás žiť
jak dobrý otec svoje milované dieťa.

Svätými charizmami poznačený,
negujúc svoje ja žije v ňom naplno Kristus,
v ňom a cez neho požehnáva celú Zem
– každý jej kút objíma bozkom,
nezmazateľným svätým putom,
veď Boží Syn ju posvätil
svojím životom a smrťou.

V ňom prichádza Kristus,
v ňom dáva nám svoju lásku i kríž.
Cez neho životom dietok Božích
vedie nás k nebesiam,
vedie nás k sebe blíž.

Sestry redemptoristky východného obradu z Lomnice
pozývajú na duchovnú obnovu pre dievčatá od 18 rokov a mladé ženy.

Téma: Boh ma miluje! Ako odpovedám na jeho lásku?
Kde: Kláštor sestier redemptoristiek vo Vranove n. T. – Lomnica
Kedy: 28. – 30. október 2016
Začiatok: 17.00 hod. sv. liturgiou
Exercitátor: o. Markijan Greško OSBM
Prihlásiť sa môžete do 23. októbra 2016 na adrese: vranov@redemptoristky.eu
alebo telefonicky na číslach: 0917 350 237, 0904 738 530.
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MODLITBA SV. VINCENTA DE PAUL
Pane môj,
celým srdcom ťa prosím o milosrdenstvo.
Buď milosrdný, keď nedokážem využiť
tvoje nespočetné milosti.
Buď milosrdný,
keď ľahkomyseľne konám to,
čo nie je v zhode s tvojou vôľou.
Buď milosrdný,
keď som roztržitý,
a tak neúctivo sa zúčastňujem
na tvojich svätých tajomstvách.

Pane, nepamätaj na moje hriechy.
Zabudni na všetky dni
poznačené mojou nevďačnosťou.
Pomáhaj mi vždy svojou milosťou.
Nauč ma využívať tvoje dobrodenia.
Nepozeraj na moju nehodnosť.
Ukry ma do rán tvojho Syna.
Pane, Bože a Otče môj,
buď mi milosrdný.

OZNAMY
• Od pondelka 17. októbra je možné v sakristii nahlásiť mená zosnulých, za ktorých sa budeme
modliť pri zádušných pobožnostiach počas oktávy Všetkých svätých.
• Pozývame na evanjelizačný koncert s názvom Zapáľme svet, ktorý sa uskutoční v piatok 21. októbra o 19.00 hod. v Dome kultúry v Čemernom. Na koncerte vystúpi kňazská hudobná skupina
Anastasis ´95.
• Pozývame na duchovnú obnovu s o. Jamesom Manjackalom, ktorého v tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva menoval pápež František za misionára Božieho milosrdenstva. Táto duchovná obnova sa uskutoční v dňoch 28. — 30. októbra v Košiciach v športovej hale Steel aréna,
pod záštitou otca arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ a so spoluprácou Rehoľe minoritov
na Slovensku.
• Ružencové pobožnosti počas mariánskeho mesiaca október budú v našej bazilike počas všedných dní o 18.00 hod. a v nedele o 14.30 hod.
................... { Liturgický kalendár } ...
16. 10. – Ne: 29. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ
17. 10. – Po: Sv. Ignác Antiochijský, biskup, mučeník; spomienka
18. 10. – Ut: Sv. Lukáš, evanjelista; sviatok
19. 10. – St: Sv. Ján Brébeuf a sv. Izák Jogues, kňazi a ich spoločníci, mučeníci; ľub. spom.,
tiež sv. Pavol z Kríža, kňaz; ľubovoľná spomienka
22. 10. – So: Sv. Ján Pavol II. pápež; ľubovoľná spomienka
23. 10. – Ne: 30. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ – Misijná nedeľa
24. 10. – Po: Sv. Anton Mária Claret, biskup; ľubovoľná spomienka
26. 10. – St: Sv. Evarist, pápež a mučeník; ľubovoľná spomienka
28. 10. – Pi: Sv. Šimon (Horlivec) a Júda, apoštoli; sviatok
29. 10. – So: Sv. Felicián, mučeník
Zmena času na zimný.
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... { Z farskej matriky } .....................
KRSTY:
Dušan Adam
POHREBY:
Michal Mazur (88), Bartolomej Saxun (79),
Vojtech Dojčák (38)
OHLÁŠKY
Martin Polahár, narodený vo Vranove nad Topľou, bývajúci v Nižnom Kručove,
Alena Macugová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa tretíkrát.
Peter Andrejco, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,
Gabriela Kandalová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa tretíkrát.
Daniel Bodnár, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou
Veronika Kriváková, narodená vo Vranove nad Topľou a bývajúca Rudlove
Ohlasujú sa tretíkrát.
Vladimír Zimný, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou,
Mária Dobranská, narodená v Trebišove a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa tretíkrát.
Marián Leško, narodený a bývajúci v Prešove,
Gabriela Gajdošová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa druhý— a tretíkrát.
Peter Ivančin, narodený v Michalovciach a bývajúci v Pozdišovciach,
Gabriela Servová, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
Ohlasujú sa prvý— a druhýkrát.
Ján Krupár, narodený v Gelnici a bývajúci vo Veľkom Folkmari,
Michaela Višňovská, narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou
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.
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