
 Cez celý tento týždeň mali sme príleži-
tosť modliť sa za jednotu kresťanov. Ako píše 
Ján vo svojom evanjeliu: „...aby všetci boli 
jedno...“. Keď sa pozrieme na hnutie za jedno-
tu Cirkvi, trpí na dva fatálne omyly. Mnohí kato-
líci sa pozerajú na kresťanov z iných cirkvi       
s rezervou – sú to predsa tí, ktorí sa držia ne-
správnych vieroučných názorov, nemajú platne 
vysvätených kňazov, neuznávajú pápežský 
úrad. Nik však nenesie zodpovednosť za veci, 
ktoré sa odohrali pred vyše 450 rokmi. Okrem 
toho – len celkom výnimočné osobnosti sú 
schopné prepracovať sa k názorom odlišným 
od tých, ktoré prevzali od rodičov. Po druhé: 
My katolíci sa necítime zodpovední za pohor-
šenie nejednoty Cirkvi, my sme to predsa ne-
zavinili. Hoci nie sme zodpovední za nejedno-
tu, do ktorej sme sa narodili, aj od nás závisí, 
na ktorej etape cesty k jednote zanecháme 
Cirkev ďalším generáciám. „Keď teda prinášaš 
dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat 
má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred 
oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím 
bratom, až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 
23-24).  
 V tomto zmysle môžu mať naši kres-
ťanskí bratia oprávnené výhrady voči nám. 
Túto otázku nemožno zjednodušene označiť 
za ich problém, lebo podľa Ježišových slov 
nielen ten má povinnosť zmieriť sa, kto nejed-
notu zavinil. Ak sme presvedčení, že ako 
Cirkev i ako jednotlivci sme verní evanjeliu, 
že v našej Cirkvi je realizovaná plnosť pro-
striedkov spásy, práve preto nesieme väčšiu 

zodpovednosť za uskutočnenie úplnej jednoty 
Cirkvi. I keď budúca jednota iste nebude ľud-
ským dielom, ale darom Boha, ktorému nič 
nie je nemožné, nenastane bez toho, aby 
sme prispeli naším malým dielom. Naša bež-
ná, hoci možno nevyslovená logika vo vzťahu 
k jednote cirkvi, je: máme Božie slovo, svia-
tosti, platne vysvätených kňazov, biskupov 
s apoštolskou postupnosťou aj pápeža. Nič 
nám nechýba, nikoho nepotrebujeme. 
 Pápeži, koncily prejavili ochotu, do-
konca sme odprosili katolíkov dávnych storočí 
za podiel viny na nejednote cirkví, teraz sú na 
rade tí druhí. Logika evanjelia je však iná. 
Práve preto, že máme sviatosti, pápeža aj 
apoštolskú postupnosť, dosiahnutie plnej 
jednoty je predovšetkým naša zodpovednosť 
a náš problém. Sme Cirkev, ktorá žije z Eu-
charistie, sviatosti jednoty, a sme zodpovední 
za jednotu, ktorej táto sviatosť je znamením aj 
nástrojom. 
 Ale čo môžem urobiť ja, keď nie som 
oprávnený ani schopný viesť odborný teolo-
gický dialóg, ani osloviť nekakolických kresťa-
nov v mene mojej Cirkvi? Možno som jeden 
z najmenších v Cirkvi, ale aj vtedy môžem 
robiť aspoň tri veci: Môžem uskutočňovať 
duchovný ekumenizmus, radikálne obrátenie 
a modlitby za jednotu, čo koncilový dekrét 
o ekumenizme považuje za srdce úsilia 
o jednotu Cirkvi. Môžem sa starať o to, aby 
všetko, čo robím a na čom sa zúčastňujem, 
malo ekumenický rozmer. A napokon môžem 
robiť to, čo niekto nazval dialógom života. 

31. 1.  2016  —  13.  2. 2016 
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2 

S l o v o  n a  z a m y s l e n i e  

 

Utrpenie je najväčší poklad na zemi – očisťuje duše. V utrpení poznáme, kto je 
naším skutočným priateľom. Skutočná láska sa meria teplomerom utrpenia. 

                                                                                                       Sv. Faustína 

Bratsky komunikovať aspoň  s jedným bratom, 
sestrou z inej kresťanskej Cirkvi, ktorého po-
znám. V Nemecku ako kresťanská reakcia na 
útoky proti tamojším Turkom vznikla akcia 1:1 
Každý Nemec mal nadviazať priateľské vzťahy 
s jedným Turkom. Je veľmi žiaduce, aby po-
dobne vznikla ekumenická akcia 1:1 – jeden 
kresťan a jeden nekatolícky kresťan. Bez tohto 
dialógu života by sa úsilie teológov a eventuál-

ne rozhodnutie o zjednotení na najvyššej úrov-
ni mohlo skončiť fiaskom.  
 Ako hovorí jeden môj dobrý priateľ: 
„Znova sme sa ocitli na vrchole Babylonskej 
veže. Ibaže s tým rozdielom, že vtedy si ľudia 
navzájom nerozumeli, lebo každý hovoril iným 
jazykom. Dnes hovoríme všetci rovnakým 
jazykom, ale nerozumieme si preto, že každý 
dávame rovnakému slovu iný význam.“    
                      Rastislav Ivanecký OSPPE, farár    

Medailónik svätých  

Svätá Apolónia z Alexandrie 
     V poslednom roku vlády Filipa Arabského 
(243 – 249), napriek tomu, že počas šiestich 
rokov jeho vlády mali kresťania pokoj, vypukla 
v Alexandrii v Egypte ľudová vzbura proti 
kresťanom, ktorú podnietil istý pohanský ale-
xandrijský veštec. Mnohí kresťania boli zbičo-
vaní a ukameňovaní na smrť. V tom čase žila 
aj Apolónia, ktorá pochádzala zo vznešené-

ho, podľa niektorých kráľovského rodu. Žila 
apoštolským životom, jej život bol hodný obdi-
vu a zrejme tým popudila proti sebe pohanov, 
ktorí zúrili, keď videli jej vieru. 
 Umučenie sv. Apolónie poznáme           
z rozprávania Euzébia Cézarejského (265 – 
340), ktorý vo svojich Cirkevných dejinách uvá-
dza úryvok z listu biskupa sv. Dionýza Alexan-
drijského (+264), adresovaného Fabiovi Antio-
chijskému, v ktorom sa hovorí o niektorých 
epizódach, na základe ktorých sa dá čiastočne 
rekonštruovať umučenie a smrť sv. Apolónie. 
 Apolónia bola už v pokročilom veku.      
A predsa pohania nedbali na to, vrhli sa na ňu, 
vybili jej všetky zuby a rozmliaždili sánky. Keď-
že svojej viery sa ani po krutom mučení ne-
vzdala, začali sa jej vyhrážať, že ju hodia živú 
na zapálenú hranicu za mestom, ak sa nepridá 
k pohanom a k ich rečiam proti Bohu. Odvliekli 
ju k ohňu. Apolónia ich vtedy požiadala, aby ju 
na chvíľu pustili. V nestráženej chvíľke sa sama 
vrhla do plameňov.  
 Rímske martyrológium uvádza, že smrť 
po mučení našla v plameňoch ohňa, pri obrane 
viery. Je patrónkou zubných lekárov; býva vzý-
vaná pri bolestiach zubov. 
 

In: D. Dian, V. Judák : Každý deň so svätými.  
Ľubica S.                                                               
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 Týmto sviatkom si  pripomíname uda-
losť, o ktorej píše evanjelista Lukáš (Lk 2, 22-
32). Ešte pred rokom 1969 v západnej cirkvi 
to bol sviatok Očisťovania Panny Márie. Až 
v roku 1969 sa v liturgickom kalendári tomuto 
sviatku vrátil kristologický ráz.  Použil som 
výraz vrátil sa. V tomto príspevku nechcem 
rozoberať históriu tohto sviatku. Na vysvetle-
nie iba toľko: V knihe  Nábožné výlevy z roku 
1945 je tento sviatok charakterizovaný takto: 
„Očisťovanie Panny Márie, čiže Hromnice, 
i keď sa sviatok takto volá, predsa nie je vý-
slovne sviatkom mariánskym, ale skôr sviat-
kom Pána Ježiša, ktorého Panna Mária 
pri príležitosti svojho zákonného očisťovania 
sama priniesla do chrámu, tu ho obetovala 
a za neho darovala výkupnú obetu. Simeon 
vtedy Pána Ježiša nazval svetlom na osviete-
nie pohanov a slávou Izraela...(porov. Lk2, 
32).  Z tohto dôvodu aj požehnanie sviečok, 
ktorých plameň predstavuje Ježiša Krista.“ 
 Pápež svätý Ján Pavol II. stanovil, 
aby sa 2. február stal aj Dňom zasväteného 
života. Nadviazal tak na tradíciu pápeža bla-
hoslaveného Pavla VI., keď sa v tento deň 
schádzali do Baziliky sv. Petra vo Vatikáne 
rehoľníci a rehoľníčky z celého Ríma. Pápeža 
k tomu viedli tri dôvody, pre ktoré uznal za 
potrebné sláviť Deň zasväteného života. Pr-
vým dôvodom je vyjadrenie vďaky Bohu za 
túto formu života, ktorá je pre Cirkev darom 
najvyššej hodnoty.  Druhý dôvod spočíva 
v tom, aby Boží ľud lepšie poznal a ocenil 
zasvätený život. Veriaci si tak môžu nanovo 
pripomenúť a rozmýšľať o tom, že materiálne 
bohatstvo nie je najvyššou hodnotou. Tiež  sa 
môžu zamyslieť nad hodnotou čistoty 
a vernosti, a to uprostred sveta, v ktorom 
nevera a hrubá žiadostivosť narúšajú vzťahy 
vo svete i medzi najbližšími. Tiež poslušnosť 
je dnes považovaná skôr za slabosť – ako 
nástroj zotročenia. No v duchu rehoľného 
života je skôr prostriedkom k harmónii, poroz-
umeniu a bratskej pomoci. Napokon tretí dô - 

vod, ktorý sa týka priamo zasvätených osôb: 
v tento deň si majú pripomenúť, aké veľké veci 
v ich životoch urobil Pán. A v kalendárnom 
roku 2016 práve v tento deň sa končí Rok za-
sväteného života, v ktorom sme mali možnosť 
bližšie sa zoznámiť s hĺbkou a podstatou rehoľ-
ného života. 
 Tento sviatok nazývame aj Hromnice. 
V ľudovej tradícii je spojený s množstvom pra-
nostík. Tie nie sú podstatné. Zamyslime sa 
trošku nad symbolom svetla a sviece. Keď si 
dnes pripomíname malého Ježiška v chráme, 
navonok sa nijako nelíšil od ostatných detí, no 
predsa je Svetlom, ktoré osvieti všetky národy. 
Táto symbolika je dôležitá pre náš život a mala 
by nám pripomínať a byť povzbudením pre nás 
a pre ostatných, že žiadna tma nemôže byť 
taká veľká, aby do nej nemohol vstúpiť Pán so 
svojím malým, ale jasným svetlom.  Nechajme 
sa touto malou hromničnou sviečkou dôverne 
oslovovať a zamyslime sa, ako ľahko budova-
ním „svetlého, dokonalého a krajšieho“ života 
môžeme stratiť kontakt s Bohom a tým aj 
s podstatou človeka. Majme odvahu i dnes 
prijať do svojho života svetlo Pánovo. Je to tá 
správna cesta, aby sme mohli svoj život žiť 
v plnosti lásky, radosti a pokoja. 
 
Spracované podľa : TKKBS, Víra.cz.   
                                                   Ján F. 

 

  

Obetovanie Pána 
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Pane, zmiluj sa. 
Kriste, 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,   zmiluj sa nad nami. 
 
Sv. Mária, oroduj za nás.   
Sv. Faustína, živý svedok milosrdenstva nebeského Otca, 
Sv. Faustína, pokorná služobnica Ježiša – vteleného Milosrdenstva, 
Sv. Faustína, poslušný nástroj Ducha Tešiteľa, 
Sv. Faustína, dôverujúca dcéra Matky Milosrdenstva, 
Sv. Faustína, dôverníčka posolstva o Božom milosrdenstve, 
Sv. Faustína, verná šíriteľka slov milosrdného Ježiša, 
Sv. Faustína, veľká apoštolka Božieho milosrdenstva, 
Sv. Faustína, správkyňa u Boha bohatého na milosrdenstvo, 
Sv. Faustína, Boží dar pre celý svet, 
Sv. Faustína, nachádzajúca Stvoriteľovu dobrotu v každom stvorení, 
Sv. Faustína, velebiaca Boha v tajomstve Vtelenia, 
Sv. Faustína, majúca účasť na Pánovom umučení a zmŕtvychvstaní, 
Sv. Faustína, sprievodkyňa na krížovej ceste s Ježišom, 
Sv. Faustína, stretávajúca sa s Ježišom vo sviatostiach, 
Sv. Faustína, zjednotená s nebeským Ženíchom vo svojej duši, 
Sv. Faustína, nadchnutá Božím milosrdenstvom v Máriinom živote, 
Sv. Faustína, milujúca Cirkev – Kristovo tajomné  telo, 
Sv. Faustína, silná v pravej viere, 
Sv. Faustína, vytrvalá v nezlomnej nádeji, 
Sv. Faustína, horiaca vrúcnou láskou, 
Sv. Faustína, pekná skutočnou pokorou/ozdobená pravou pokorou, 
Sv. Faustína, jednoduchá v detskej dôvere, 
Sv. Faustína, vzor plnenia Božej vôle, 
Sv. Faustína, príklad obetavosti, 
Sv. Faustína, starostlivá ochrankyňa kňazov a rehoľníkov, 
Sv. Faustína, ochrana detí a mládeže pred zlom, 
Sv. Faustína, nádej ľudí skleslých a zúfalých, 
Sv. Faustína, posila chorých a trpiacich, 
Sv. Faustína, upevňujúca dôveru v srdciach umierajúcich, 
Sv. Faustína, obetujúca sa za hriešnikov, 

Litánie k svätej Faustíne 
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Sv. Faustína, horliteľka za spásu všetkých ľudí, 
Sv. Faustína, orodovníčka za duše trpiace v očistci, 
Sv. Faustína, vyprosujúca Božie milosrdenstvo pre celý svet, 
 

Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane. 
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane. 
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. 
 

V.: Oroduj za nás, svätá Faustína. 
R.: Aby sme životom i slovom ohlasovali svetu posolstvo Milosrdenstva. 
 

Modlime sa: 
Milosrdný Bože, prijmi našu vďaku za dar života a poslania svätej  Faustíny a na jej 
príhovor pomôž nám rásť v dôvere k tebe a v milosrdenstve voči blížnym. Skrze Krista, 
nášho Pána. Amen. 
                                             Imprimatur: Mons. Stanislav Stolárik, Košice 30. júla 2004. 

 
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
ukončili Vranovčania v nedeľu 24. januára 
v rímskokatolíckom Kostole sv. Františka 
z Assisi na Juhu.   
 „Povolaní zvestovať veľké skutky Pá-
nove“ (1Pt 2, 9) bol názov tohtoročného Týž-
dňa modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa 
uskutočnil od 18. do 25. januára 2016 
a aktívne sme ho prežívali aj na území nášho 
mesta.  
 Ekumenickej bohoslužby slova sa 
zúčastnili veriaci z jednotlivých cirkví, ktorí 
naplnili chrám nielen svojou prítomnosťou, ale 
aj túžbou po jednote. Ako po minulé roky, tak 
aj teraz  sa na nej stretli  predstavitelia a veria-
ci cirkví: gréckokatolíckej, bratskej, evanjelic-
kej a rímskokatolíckej. Zo spoločenstva šies-
tich duchovných z jednotlivých cirkví modlitbe 
predsedal ThLic. Štefan Albičuk, PhD., dekan 
a farár Rímskokatolíckej farnosti sv. Františka 
z Assisi vo Vranove – Juh. Za jednotlivé kres-
ťanské cirkvi sa prihovárali ich predstavení: 
Mgr. Matúš Čekan, správca Gréckokatolíckej 
farnosti sv. Pátra Pia vo Vranove – Juh;  prior 
Rastislav Ivanecký OSPPE, farár a rektor 
Baziliky minor Narodenia Panny Márie Vranov    
– Sever; Mgr. Metod Zorvan, kaplán gréckoka- 

 
tolíckej cirkvi Vranov – Mesto;  Mgr. Kristína 
Vargovčáková, námestná farárka Evanjelickej 
cirkvi augsburského vierovyznania vo Vranove 
nad Topľou a Mgr. Martin Jurčo z Cirkvi brat-
skej vo Vranove nad Topľou. Duchovní povzbu-
dili všetkých veriacich, aby sa nebáli byť soľou 
v dnešnom svete. V rámci ekumenickej bo-
hoslužby boli použité symboly Biblie, zapálenej 
sviece a soli, aby názorne vyjadrili veľké skutky, 
ktoré sme ako pokrstení kresťania povolaní 
zvestovať svetu. Soľ a svetlo sú obrazmi toho, 
čo kresťania majú odovzdať súčasným mužom 
a ženám: Božie slovo, ktoré dáva chuť životu, 
a milostivé slovo, ktoré vedie a pomáha ľuďom 
vidieť a chápať samých seba a svet okolo. Du-
chovná atmosféra spoločnej modlitby viditeľne 
umocnila tému ekumenickej pobožnosti. Modlit-
ba všetkých zjednotila a vytvorila z rôznosti 
cirkví jednu Ježišovu rodinu, kde radosť na tvá-
rach veriacich prezrádzala, že sa všetci cítili 
ako skutoční bratia a sestry. Tohtoročné pozva-
nie spoločne sa podieľať na misii ohlasovania 
skutkov Pánových bolo vyjadrené prijatím kús-
ka chleba a soli, s úmyslom byť spoločne soľou 
a svetlom sveta, ako k tomu pozývali oficiálne 
texty Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. 
Spevom  tento  rok  sprevádzal  liturgiu  kantor       

Skončil sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
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* Dňa 7. januára 2016  o 10.00 hod. bola sláv-
nostná ďakovná sv. omša pri príležitosti 80. 
narodenín o. Leandra Tadeusza Pietrasa 
OSPPE.  Sv. omšu celebroval košický arci-
biskup Mons. Bernard Bober.  

 *  Dňa 6. januára 2016 začal v našej bazilike 
Deviatnik pred slávnosťou sv. Pavla Pustovní-
ka,  patriarchu otcov pavlínov. 
 

 *  Dňa 15. januára 2016 pri večernej sv. omši 
v našej farnosti bolo založené Bratstvo svä-
tých anjelov  strážcov, ktoré zakladať a spra-
vovať majú ako privilégium iba pavlíni. Bližšie 
poučenie veriacich o tomto Bratstve po tri dni 
a následný obrad prijatia vykonal o. Grzegorz 
Wach OSPPE. Zapísalo sa prvých 43 členov. 
 
 * Dňa 16. januára 2016 v čase od 13.00 hod. 
do 19.30 hod. mali veriaci možnosť v našej 
bazilike uctiť si relikvie sv. Terézie z Lisieux. 
Tejto historickej duchovnej udalosti sa zúčas-
tnilo množstvo ľudí nielen z nášho mesta.   
 

 * Dňa 17. januára 2016 o 10.30 hod. sa kona-
la odpustová slávnostná sv. omša pri príleži-
tosti sviatku sv. Pavla Pustovníka, patróna 
Rádu pavlínov. Hlavným celebrantom a kaza-
teľom bol o. Miroslav Čajka CSsR.  

* Dňa 1. februára 2016 o 15.00 hod. sa uskutoč-
ní v KKD pri bazilike karneval pre deti. Všetky 
deti sú srdečne pozvané!  
 

 * V utorok 2. februára na sviatok Obetovania 
Pána – na Hromnice – pri všetkých sv. omšiach 
bude obrad požehnania sviec (hromničiek).  
 

 * Dňa 3. februára 2016 na príležitosti sviatku 
sv. Blažeja  pri každej sv. omši bude požehna-
nie hrdla.  
 

 * Dňa 6. februára je prvá sobota v mesiaci; po 
rannej sv. omši v dopoludňajších hodinách bude 
pobožnosť Fatimskej soboty. Hosťami budú 
veriaci z farností Soľ a Čaklov, ktorí budú pro-
gram viesť.  
*  Pri príležitosti Dňa zasväteného života 
a ukončenia Roka zasväteného života sa usku-
toční stretnutie rehoľníkov a rehoľníčok v sobotu 
6. februára 2016 v Dominikánskom Kultúrnom 
centre Veritas v Košiciach.  
 

 * Dňa 6. februára 2016 sa uskutoční v KKD pri 
našej bazilike farský ples. Upozorňujeme, že 
lístky sú už vypredané! 
 

 * Dňa 10. februára Popolcovou stredou zač-
ne Veľký pôst.  
 

 * Pri príležitosti sviatku Panny Márie Lurdskej 
dňa 11. februára 2016 pomazanie  nemocných 
udeľované bude len pri rannej sv. omši o 8.00 
hod.                                 

UDIALO SA ČAKÁ NÁS 

a rímskokatolícky mládežnícky Spevácky zbor 
z Farnosti sv. Františka z Assisi Vranov Juh. 
 Po bohoslužbe mnohí z prítomných 
vyjadrili svoje poďakovanie za silnú skúse-
nosť jednoty, lebo aj zo strany predstaviteľov 
jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné 
prijatie a otvorenosť pre druhého. Radosť a 
pokoj, ktoré si prítomní odnášali, povzbudzujú 
jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehl-
bovanie vzájomných vzťahov. Veriaci odchá- 

dzali duchovne naplnení skrze Božie slovo, 
modlitby, prosby i zamyslenia. Na záver bo-
hoslužby všetci prítomní duchovní udelili veria-
cim spoločne záverečné požehnanie.   
 Ďakujeme Bohu za jedinečnú možnosť 
spojiť kresťanské denominácie nášho mesta 
takouto formou a spolu sa modliť za duchovnú 
jednotu kresťanov na celom svete.   
      
                                   B. Ocilková 
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N i e k t o r é  p a m ä t n é  d n i  

31. januára 1956 – pred 60 rokmi pápež Pius XII. vydal apoštolskú konštitúciu  
                               Sedes  Sapientiae. 
3. februára 1786  – nar. Jozef Horváth, kňaz, člen výboru SSV, autor evanjeliára a lekcionára. 
5. februára 1991  – umrel Pedro Arrupe SJ, generálny predstavený Spoločnosti Ježišovej. 
7. februára 1878  – umrel vo veku 86 r. pápež blahoslavený Pius IX., ktorý v r. 1854 vyhlásil 
    dogmu o Nepoškvrnenom počatí Panny Márie. 
8. februára 1911  – nar. sa Mons. ThDr. Anton Botek, pápežský komorník, šéfredaktor KN, 
                               významný prekladateľ Svätého písma. 
9. februára 1111  – pred 1005 rokmi (za pontifikátu Paschala II.) sa cisár Henrich V. vzdal                    
  laických zásahov do záležitostí Cirkvi a umožnil slobodné voľby biskupov.   
10. februára 1750 – nar. sa Jozef Šedý, biskup, člen Slovenského učeného Tovarišstva,  
  spisovateľ 
12. februára 1931  – pred 85 rokmi začal svoje prvé vysielanie Vatikánsky rozhlas. 
13. februára 1921 – pred 95 rokmi boli vysvätení prví traja slovenskí biskupi: 
                                ThDr. Karol Kmeťko, ThDr. Marián Blaha a Ján Vojtaššák (pre diecézy   
     Nitra, Banská Bystrica, Spiš). 

 
 

  
       Dňa 24. januára v rámci 
Týždňa modlitieb za jednotu 
kresťanov sa v Chráme sv. 
Františka z Assisi na Juhu 
konala ekumenická bohosluž-

ba. Napriek nie najlepšiemu počasiu stretli sa 
veriaci jednotlivých cirkví pôsobiacich na 
území mesta – katolíci západného i východ-
ného obradu, bratia Evanjelickej cirkvi a. v. aj 
Apoštolskej cirkvi.  
 

 
 
 
V duchu vyznávania Trojjediného Boha sa 
predstavení jednotlivých farností a cirkevných 
zborov  pr ihovor i l i  zhromaždeným. 
V spoločných prosbách a modlitbách prosili 
o posilnenie viery a o milosti Ducha Svätého 
v dnešnej dobe nastupujúcej sekularizácie  
a materializácie. Spoločne prosili o zbližovanie 
jednotlivých spoločenstiev, aby naplnili vôľu 
nášho Pána a pokojnou cestou napredovali 
k naplneniu výzvy, aby raz všetci jedno boli.     
                                Ján F.   

E k u m e n i c k á  b o h o s l u ž b a  z a   j e d n o t u  k r e s ť a n o v  

           Úmysly Apoštolátu modlitby na február 
 
Všeobecný: Aby sme sa starali o stvorený svet, zveľaďovali 
ho a chránili pre budúce generácie, veď sme ho dostali ako 
nezaslúžený dar. 
 

Evanjelizačný: Aby vzrastali možnosti na dialóg a stretania 
sa medzi kresťanskou vierou a národmi Ázie. 
 

Úmysel KBS: Aby nám osobná skúsenosť utrpenia pomohla 
lepšie pochopiť situáciu opustených, chorých alebo starých 
ľudí a pobádala nás k štedrej pomoci. 



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. 

KRSTY:  
Peter Unok, Dávid Kuriš,  
Kristína Lajčáková, Radka Pšeničňáková, 
Sofia Hermanovská   

POZVANIE DO VEČNOSTI PRIJALI:  
Jozef Baran (71),  
Mária Knapiková (71)   
 

ZRNKÁ MÚDROSTI 
 

 Zo  všetkých otcov má najlepšie nervy Boh. 
 

Citlivosť v jednaní je milosrdenstvo v praxi. 
 

Aké zlo budeme tolerovať, záleží na tom, po akom dobre túžime. 

Kalendárium pripomína     
31. 01. – Ne: 4. nedeľa v Cezročnom období 
                       Spomienka sv. Jána Bosca sa v tomto roku neslávi. 
2. 02.  – Ut: Obetovanie Pána (Hromnice); sviatok. Požehnanie sviec.  
3. 02.  – St: Sv. Simeon a Anna 
                   Sv. Blažej, biskup a mučeník; ľubovoľná spomienka. Požehnanie hrdla. 
4. 02.  – Št: Sv. Ondrej Corsini, biskup; ľubovoľná spomienka 
                   Sv. Veronika; ľubovoľná spomienka 
                   Prvý štvrtok v mesiaci. Deň modlitieb za duchovné povolania. 
5. 02.  – Pi: Sv. Agáta, panna a mučenica; spomienka 
                    Prvý piatok v mesiaci 
6. 02.  – So: Sv. Pavol Miki a spoločníci, mučeníci; spomienka 
                    Prvá sobota v mesiaci 
7. 02.  – Ne: 5. nedeľa v Cezročnom období 
8. 02.  – Po: Sv. Hieronym Emiliani, rehoľník; ľubovoľná spomienka 
10. 02.  – St: Popolcová streda – Deň pokánia v celej Cirkvi. Pôst a zdržovanie sa    
           mäsitého pokrmu. Začína Pôstna doba.  
                     Spomienka sv. Školastiky, panny, sa tohto roku neslávi. 
11. 02. – Št: Preblahoslavená Panna Mária Lurdská; ľubovoľná spomienka  

OHLÁŠKY 
 
Dominik Varga, narodený a bývajúci vo Vranove nad Topľou 
a Andrea Adamová narodená a bývajúca vo Vranove nad Topľou 

(ohlasujú sa tretikrát)  


